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คุณวุฒิวิชาชีพ 
คุณวุฒิวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับ
ในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพ่ือใช้คุณวุฒิ
วิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยง
กับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย  

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

3.1 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
  3.2 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4.   องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.   กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

5.1 การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.1.1 กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.1.2  กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

                5.2 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
                     5.2.1 กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
                     5.2.2 กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม 
                            มาตรฐานอาชีพ 
                5.3 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
                5.4 มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
                     5.4.1 กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
                     5.4.2 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
          6.  กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
 7.  ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
(ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคณุภาพคณุวฒุิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวชิาชีพแห่งชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม         
แต่ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
 

 
 

ภาพที่  1 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  
ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
Professional 

Qualification Level 1 
ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง 
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับการท างาน 

Professional 
Qualification Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

Professional 
Qualification Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระส าคัญ
ของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้
การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional 
Qualification Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์
ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วย
ตนเอง ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional 
Qualification Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า 
จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ
งานตามแผนได ้

Professional 
Qualification Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

Professional 
Qualification Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ 
เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional 
Qualification Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 
คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง 
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับการท างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่งงานที่
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามค าสั่งงาน มีขอบเขต
งานชัดเจน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าที่ ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบัติ

ตนตามกฎระเบียบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 (Professional Qualification Level 2) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว  
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่น าไปใช้
ปฏิบัติงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่พบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะฝีมือในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่
ก าหนด ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินไดด้้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 3 (Professional Qualification Level 3) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระส าคัญ
ของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน 
ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและผล
การวิเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือใช้ตัดสินใจท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างานเลือกใช้หลักการและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผน
ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจ
แก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าที่ 
- ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 4 (Professional Qualification Level 4) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณ์
ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้
ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงานอาชีพ
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างานและทักษะในการควบคุม
งาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ ด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะท่ัวไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 5 (Professional Qualification Level 5) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า 
จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ
งานตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนในงาน
อาชีพเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหา
งานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและก ากับ

ดูแลผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 
 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน – หน้า 12 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 6 (Professional Qualification Level 6) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน 
ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้
หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และ
ใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความช านาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ

ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 7 (Professional Qualification Level 7) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ 
เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 8 (Professional Qualification Level 8) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทท่ีซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น 
มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็น
ต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่น
ในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลทั่วไปในอุตสาหกรรม 
สภาวะอุตสาหกรรมการบิน 
 จากการรายงานของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบว่าการขนส่งผู้โดยสารโดยภาพรวมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) มี
การขยายตัวของผู้โดยสารเพ่ิมมากขึ้น 2.8 เท่า จากจ านวนผู้โดยสาร 58 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2552 เป็นจ านวน 
162 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นการเติบโตของผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยร้อยละ 11.2 ต่อปี และ
อัตราการเติบโตของผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ยร้อยละ 13.0 ต่อปี และการเพ่ิมขึ้นของเที่ยวบินมีความ
สอดคล้องกับปริมาณของผู้โดยสารที่เพ่ิมมากขึ้นประมาณ 2.6 เท่า จากจ านวน 422,438 เที่ยวบิน ในปี พ.ศ. 
2552 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,097,663 เที่ยวบิน  
 โดยสถานการณ์เติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ในปี พ .ศ. 2561 มีจ านวนผู้ถือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการในการเดินอากาศ ทั้งสิ้น 47 ราย โดยยังประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันจ านวน     
40 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศแบบประจ า 17 ราย แบบไม่ประจ า จ านวน 21 ราย 
และการพาณิชย์ อ่ืน จ านวน 2 ราย ส าหรับแง่มุมการเติบโตพบว่าประเทศไทยมี จ านวนผู้ โดยสาร
ภายในประเทศ จ านวน 78.6 ล้านคน โดยเพ่ิมจากปีที่ผ่านมาจ านวน 3.28 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6.1 จากปี
ที่ผ่านมา เส้นทางบิน กรุงเทพ – เชียงใหม่ เป็นเส้นทางที่มีการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารและเที่ยวบินจ านวน
มากที่สุด ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) เป็นภูมิภาคที่มีผู้โดยสารเดินทาง
มายังประเทศไทยมากที่สุด แต่ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของ
ผู้โดยสารสูงที่สุด คือ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 14.1 และ 11.8 ตามล าดับ 
 สายการบินไทยยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งมีสถิติข้อมูลที่น่าสนใจว่าสายการบินต้นทุนต่ าเข้าสู่การตลาดการบินระหว่าง
ประเทศสูงมากขึ้น ภาพรวมของส่วนแบ่งตลาดเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ พบว่า
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด คือ ร้อยละ 29 รองลงมาคือ สายการบินไทย สายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยะ 19 ร้อยละ 16 ตามล าดับ โดยสายการบินที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด
เส้นทางบินภายในประเทศมากที่สุด คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย รองลงมาคือ สายการบินนกแอร์ สายการ
บินไทย และไลอ้อนแอร์ ขณะที่สายการบินไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเส้นทางบินระหว่างประเทศมากที่สุด 
รองลงมาคือสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
 ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กล่าวถึงอุตสาหกรรมของประเทศไทยในรูปแบบ New S-Curve ที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตได้นั้น อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถช่วยผลักดันให้มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม และจากการรายงานของ ICAO World Civil 
Aviation ปี พ.ศ. 2560 พบว่าอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลก าไรที่
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของสายการบิน ที่มาจากปัจจัยหลายประการเช่น การขนส่งสินค้าทางอาการ
เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนใช้การเดินทางอากาศมากขึ้น ท าให้การบินพาณิชย์ยังมีความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  และคาดการณ์ว่าการขนส่งผู้โดยสารในช่วง 20 ปีข้างหน้าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 4.6 ในภูมิภาคเอเชีย
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แปซิฟิก จะมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร เฉลี่ยถึงร้อยละ 5.7 ถึง ร้อยละ 6 ต่อปี ขณะที่
ผู้โดยสารทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 154.52 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตของผู้โดยสารที่
สูงสุด และคาดการณ์ว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) โดยคาดว่าจะ
เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.5 และในช่วง 10 ปีข้างหน้า (2561-2571) จะเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 5.6  

นอกจากนี้ บริษัท โบอ้ิง จ ากัด และบริษัท แอร์บัส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกได้
คาดการณ์ความต้องการด้านการขยายตัวด้านอากาศยานของสายการบิน สอดคล้องกับการขยายตัวด้าน
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารไว้ในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยความต้องการอากาศยานของทั่วโลกมีอัตราขยายตัว
รอ้ยละ 4.4 ต่อปี และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีอัตราขยายร้อยละ 5.6 ต่อปี โดยเป็นภูมิภาคท่ีมีการขยายตัวของ
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารสูงเป็นอันดับสองรองจากภูมิภาคตะวันออกลาง  (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นความต้องการที่
เกี่ยวเนื่องกัน (Derived Demand)  สายการบินจึงต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้โดยสาร 

 
ภาพที ่2 แนวโน้มการคาดการณ์การเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร 
           (Revenue Passenger Kilometers ตั้งแต่ปี 2017-2036) 
ที่มา : Current Market Outlook  2017 – 2026, 2017. Boeing 
 

อนึ่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่จุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน จึงมีความได้เปรียบและมีบทบาทส าคัญ
ในด้านการบินเชิงพาณิชย์ โดยที่ตั้งของกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการบินที่ใหญ่และส าคัญอีก
แห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้มีสายการบินจ านวนมากทั้งสายการบินที่มีอยู่เดิม และสายการบินที่เปิดใหม่ ทั้งสาย
การบินต้นทุนต่ า สายการบินที่ให้การบริการเต็มรูปแบบเปิดให้บริการ บ่งชี้ให้เห็นว่าความต้องการใน
อุตสาหกรรมการบินยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การที่ผู้โดยสารมีความต้องการในการเดินทางทาง
อากาศที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้สายการบินหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเส้นทาง
บิน เพ่ิมเที่ยวบิน เพ่ิมจ านวนที่นั่งของผู้โดยสาร ตลอดทั้งเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางการบิน อาทิ พนักงานฝ่าย
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สนับสนุนภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ านวนมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรขององค์กร     
การผลิตบัณฑิตของสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชนหลายแหล่ง เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการบินที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

จากการขยายเส้นทางด้านการบินและความต้องการในด้านการเดินทางของผู้โดยสารทางเครื่องบิน 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดรับกับการเติบโตของธุรกิจ
การบินในภูมิภาค วิเคราะห์ได้จากการขยายเส้นทางการบินที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงไปยังเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางภูมิศาสตร์ทางการบิน เพ่ือเชื่อมต่อ CLMV กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้จะมา
ซึ่งความเติบโตทางด้านเศรษกิจอย่างมหาศาล สอดคล้องกับบทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจการบินของประเทศ
ไทย จากศูนย์วิจัยกสิกร (ฉบับที่ 2780) ว่าในอดีตธุรกิจการบินมีความล าบากในการเข้ามาแข่งขันของสายการ
บินที่ค่อนข้างต่ า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องการลงทุนมากในการซื้อเครื่องบิน แต่ปัจจุบันนี้สายการบินสามารถ
เช่าเครื่องบินได้ ท าให้โอกาสการเติบโตทางธุรกิจมีมากและง่ายยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่ต้องมี
ความพร้อมเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน  

ในขณะที่สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการขยายขีดความสามารถด้าน
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งเช่นเดียวกับประเทศไทยได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย แต่ค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการด้านการบิน (Landing/ Take off/ Parking) ของประเทศไทยต่ ากว่าประเทศในอาเซียน จึง
ท าให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการรองรับขีดการแข่งขัน 
สอดคล้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment, BOI)  ที่ภาพรวมของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการบินได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จ านวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ดังนั้นการ
เติบโตที่เพ่ิมขึ้นคือการสร้างต้นทุนทางด้านบุคลากรจึงมีความจ าเป็นต้องมีความเป็นมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ปรับปรุงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้สอดคล้องกับคุณวุฒิอาเซียน (ASEAN  
Qualifications Reference Framework: AQRF) และกรอบคุณวุฒิ แห่ งชาติ (National Qualifications 
Framework:NQF)  ตามนโยบายขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิและประกันคุณวุฒิให้รองรับและเทียบเคียงได้กับ
คุณวุฒิอาเซียนและคุณวุฒิแห่งชาติ การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ     
(8 ระดับ) ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน คณะท างาน และผู้เชี่ยวชาญ จากบุคคลใน
สาขาอาชีพธุรกิจการบินทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ให้เหมาะสมกับประเทศไทย และสู่ความ
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้สอบประเมินสมรรถนะน าไปใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามารถ สร้างการยอมรับในระดับสากล 
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มาตรฐานอาชีพ 
สาขาวิชาชีพการบิน 

สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน – หน้า 19 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนครื่องบิน 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 
 การทบทวนมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) ครั้งที่ 1 
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) 

ไม่มี 
4. ข้อมูลเบื้องต้น 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่หลัก คือ ดูแล รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร และอากาศ
ยาน คอยอ านวยความสะดวกสบายตลอดการเดินทางแก่ผู้โดยสาร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดูแลความ
ปลอดภัยตามขั้นตอน กฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนด ข้อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สาย
การบินก าหนด ร่วมกับนักบินผู้ท าการบินในเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังต้องมีความพร้อมทั้ง
ร่างกาย และจิตใจเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินที่ก าหนด และต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย      
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักสูตรอ่ืนๆ ตามที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีสายการบินก าหนด  

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเปรียบเสมือน ตัวแทน ภาพลักษณ์ ของสายการบิน หรือทูตทาง
วัฒนธรรมของประเทศ จึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อสายการบินและประเทศเเป็นอย่างยิ่ง พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินท าหน้าที่เสมือนสื่อกลางในการติดต่อ สื่อสาร และประสานระหว่างผู้โดยสารและสายการบินให้
เป็นไปได้อย่างราบรื่น เป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้โดยสารให้กับสารการบิน สร้างความเข้าใจให้กับ
ประเทศ อาชีพต้อนรับบนเครื่องบินเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการให้การบริการ จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่ง ในการขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ในด้านอัตราการจ้าง
บุคลากรในสายอาชีพการให้บริการที่เป็นที่ต้องการและนิยมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง 

ครั้งที่ 1  
6. ครั้งที่ 1: วัน/เดือน/ปี 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

การทบทวนคุณวุฒิวิชาชีพจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้  
- เพ่ิมคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 
- ปรับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3 เป็น ชั้น 5 
- ปรับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 เป็น ชั้น 6 

 
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications Included) 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนครื่องบิน 
- อาชีพพนักงานต้อนรับบนครื่องบิน ชั้น 4 
- อาชีพพนักงานต้อนรับบนครื่องบิน ชั้น 5 
- อาชีพพนักงานต้อนรับบนครื่องบิน ชั้น 6 
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8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 
 ไม่มี 
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of all units of competence within this    
   occupational standard) 

20101  ปฏิบัตงิานตามหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
20102  เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20103  ดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร  
20104  ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20201  ให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร 
20202  แก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้นในเที่ยวบิน 
20203  ให้บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในเที่ยวบิน 
20301  ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20302  แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20401  สื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
20402  ประสานงานระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
20501  ก ากับดูแลการจัดการภายในเที่ยวบิน 
20502  พัฒนาคุณภาพการท างานภายในเที่ยวบิน 
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10. คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนดของสายการบิน ช่วยอ านวยความสะดวก และ

ปฏิบัติงานตามหลักการดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร 
สามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแก่ผู้โดยสารบน
เครื่องบิน อธิบายสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน 
และสามารถแก้ปัญหาการบริการในเที่ยวบินที่พบเป็นประจ า รวมถึงสามารถปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
1.  ผู้เข้ารับการประเมินแสดงหลักฐานการท างานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง 
2. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสอบครบทุกหน่วยสมรรถนะของชั้น 4 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
20101 ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

  20102 เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20201 ให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร 
20202 แก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้นในเที่ยวบิน 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 5 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
สามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ให้การดูแลความปลอดภัยและการรักษาความ

ปลอดภัยภายในเที่ยวบิน สามารถประเมินเพ่ือป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน และตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินภายในเที่ยวบินได้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการ
ช่วยเหลือผู้โดยสารได้ รวมทั้งมีทักษะการคิด การสื่อสารสามารถประสานงานกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกเที่ยวบินได้  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ปัจจุบันเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี  
2. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติในข้อที่ 1 ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินต้องไม่เกิน 3 ปี   

และเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาอย่างน้อย 1 ปี  

          หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
1.  ผู้เข้ารับการประเมินแสดงหลักฐานการท างานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง 
2. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสอบครบทุกหน่วยสมรรถนะของชั้น 5 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ท างานบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ปี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
20103 ดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร  
20104 ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20203 ให้บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในเที่ยวบิน 
20301 ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20302 แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20401 สื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
20402 ประสานงานระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 6 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
สามารถก ากับดูแลและจัดการภายในเที่ยวบิน พัฒนาระบบการท างานภายในเที่ยวบินเพ่ือการดูแล

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้เป็นไปตามมาตรฐานของสายการบิน รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี  
2. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติในข้อที่ 1 ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินต้องไม่เกิน 3 ปี  

และเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาอย่างน้อย 1 ปี  
3. กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นที่ 5 จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ จ านวน 2 

หน่วย ได้แก่ 20501 และ 20502 
 

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
1. ผู้เข้ารับการประเมินแสดงหลักฐานการท างานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง 
2. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสอบครบทุกหน่วยสมรรถนะของชั้น 6 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งอย่างน้อย 1 ปี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
20103 ดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร  
20104 ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20302 แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
20501 ก ากับดูแล การจัดการภายในเที่ยวบิน 
20502 พัฒนาคุณภาพการท างานภายในเที่ยวบิน 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
1. ตารางแสดงหน้าที่ 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 

บทบาทหลัก 
Key Roles 

 

หน้าที่หลัก 
Key Functions 

ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
พัฒนาบุคลากร
ทางด้านการบินใน
อุตสาหกรรมการบิน
ให้มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

 

20 จัดการความปลอดภัยและ
ดูแลด้านความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารในอากาศยาน และ
การอ านวยความ
สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารใน
เที่ยวบิน 

 

201 อ านวยความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยในเที่ยวบิน 

  
202 

 
อ านวยความสะดวกสบายแก่
ผู้โดยสารภายในเที่ยวบิน 

  
203 จัดการสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน

เที่ยวบิน 

  
204 จัดการการสื่อสารของทรัพยากร

ลูกเรือ 
  205 บริหารจัดการภายในเที่ยวบิน 

       
ค าอธิบาย 
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
หน้าที่หลัก 

Key Functions 
 

หน่วยสมรรถนะ 
Units of Competency 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Elements of Competency 

รหัส ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
201 อ านวยความ

ปลอดภัยและการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
เที่ยวบิน 

 20101 ปฏิบัติงานตามหลักความ
ปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 

 20101.01 อธิบายขั้นตอนการตรวจ
อุปกรณ์ความปลอดภัย
ประจ าเครื่อง 

20101.02 อธิบายขั้นตอนการตรวจ
ห้องโดยสาร 

20101.03 อธิบายการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร 

20102 เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภายในเที่ยวบิน 
 

20102.01 อธิบายสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเที่ยวบิน 

 

20102.02 อธิบายการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
20103 ดูแลความปลอดภัยและการ

รักษาความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารและห้องโดยสาร 

 
20103.01 ตรวจอุปกรณ์ความ

ปลอดภัย ประจ าเครื่องบิน 

 
 

 

20103.02 ตรวจการรักษาความ
ปลอดภัย และความ
เรียบร้อยในห้องโดยสาร 

 

20104 ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภายในเที่ยวบิน 

 

20104.01 ให้ข้อมูล และค าแนะน า
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
เที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร 

 
 

 

20104.02 
 

เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดข้ึนภายในเที่ยวบิน 

        

202 
 

อ านวยความ
สะดวกสบายแก่ผู้
โดยสายภายใน
เที่ยวบิน 

 20201 ให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติ 
ด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร 

 20201.01 อธิบายข้อมูลพื้นฐานด้าน
การบริการบนเที่ยวบิน 

20201.02 อธิบายข้อมูลด้านพิธีการ
ศุลกากร 

20201.03 อธิบายข้อมูลด้าน การตรวจ
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หน้าที่หลัก 
Key Functions 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Units of Competency 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Elements of Competency 

รหัส ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
คนเข้าเมือง 

 

20201.04 อธิบายข้อมูลด้านด่านกักกัน 

 20202 แก้ปัญหาด้านการบริการที่
เกิดข้ึนในเที่ยวบิน 

 20202.01 แก้ปัญหาที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของสายการบิน 

20202.02 
 

แก้ปัญหาจากความไม่รู้ของ
ผู้โดยสาร 

  

 
20203 ให้บริการด้านความ

สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร
ภายในเที่ยวบิน 
 

 20203.01 ให้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการ
บริการภายในเที่ยวบิน 

  

20203.02 ให้บริการพื้นฐานด้านความ
สะดวกสบายภายใน
เที่ยวบิน 

  
20203.03 ให้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการ

บริการ 

203 
 

จัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินภายใน
เที่ยวบิน 

 20301 ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภายในเที่ยวบิน 
 
 

 20301.01 ตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนภายใน
เที่ยวบิน 
 

  

20301.02 เลือกขั้นตอนการจัดการ
ตามสถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดข้ึน 

 20302 แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภายในเที่ยวบิน 

 20302.01 ใช้งานอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยตามกระบวนการที่
ได้ระบุไว้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  20302.02 
 

ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

204 จัดการการสื่อสาร
ของทรัพยากร
ลูกเรือ 
 

 20401 สื่อสารระหว่างพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน 
ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

 20401.01 ให้ข้อมูลทั่วไป ระหว่าง 
พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ผู้โดยสาร และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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หน้าที่หลัก 
Key Functions 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Units of Competency 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Elements of Competency 

รหัส ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
 

รหัส ค าอธิบาย 
 

 

 20401.02 ให้ข้อมูลในสถานการณ์ไม่
ปกติ ระหว่างพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน 
ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

 20402 ประสานงานระหว่าง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 20402.01 ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์ท่ัวไป 

  

20402.02 
 

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์ไม่ปกติ 

205 
 
 

บริหารจัดการ
ภายในเที่ยวบิน 

 

20501 ก ากับดูแลการจัดการภายใน
เที่ยวบิน 

 20501.01 ควบคุมการบริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสายการ
บิน 

 

20501.02 ควบคุมการท างาน ด้าน
ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของสายการบิน 

  

20501.03 ควบคุมการท างาน ด้านการ
รักษาความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของสายการบิน 

  

20501.04 แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนภายใน
เที่ยวบิน 

 

20502 
 

พัฒนาคุณภาพการท างาน
ภายในเที่ยวบิน 
 

 
 

20502.01 ตรวจสอบการบริการภายใน
เที่ยวบิน 

  

20502.02 ปรับปรุงการท างานภายใน
เที่ยวบิน 

 

 20502.03 ควบคุมคุณภาพการท างาน
ของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20101 2. ชื่ อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติ งานตามหลักความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

3. ทบทวนครั้งที่   -    4. สร้างใหม่    

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะการท างานตามหลักการจัดการความปลอดภัยและดูแล
ด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและห้องโดยสาร สามารถระบุต าแหน่งที่ติดตั้งของอุปกรณ์ความปลอดภัย
บนเครื่องบิน เช่น ต าแหน่งที่ติดตั้งหน้ากากป้องกันควันไฟ ถังออกซิเจน กล่องเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เครื่องขยายเสียง เป็นต้น เข้าใจวิธีการ ขั้นตอน การใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น การใช้งาน
หน้ากากป้องกันควันไฟ จะต้องถอดสลักออกก่อนการสวมลงทางศีรษะ และให้หยุดใช้งานเมื่อเสียงมีสัญญาณ
เตือนว่าปริมาณออกซิเจนเหลือน้อยลง เป็นต้น อธิบาย วิธีการดูแล ตรวจความปลอดภัย ความเรียบร้อย
ภายในห้องโดยสาร ห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และส่วนปฏิบัติงานต่างๆ บนเครื่องบิน ว่าไม่มีสิ่ง
แปลกปลอม หรือสิ่งใดผิดปกติอยู่ภายในเครื่องบิน ที่นั่งผู้โดยสาร ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ห้องน้ า ห้องพัก
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสายการบิน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

8. กลุ่มอาชพี (Sector) 
    บุคคลทั่วไป 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      - Safety and security information issued by the Civil Aviation Authority of Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
20101.01 อธิบายขั้นตอนการ
ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย
ประจ าเครื่อง 
 

1. ระบุวิธีการตรวจนับจ านวนของ
อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. ระบุวิธีการตรวจสภาพความพร้อม
ใช้ของอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้อง
โดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. ระบุวิธีการตรวจต าแหน่งของ
อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

4. อธิบายวิธีการรายงานการตรวจ
อุปกรณ์ความปลอดภัยให้
ผู้บังคับบัญชา 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

20101.02 อธิบายขั้นตอนการ
ตรวจห้องโดยสาร 
 
 

1. ระบุวิธีการตรวจความเรียบร้อยใน
ห้องโดยสาร  

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. ระบุสิ่งผิดปกติที่อาจตรวจพบใน
ห้องโดยสาร  

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. อธิบายวิธีการรายงานการตรวจ
ห้องโดยสารให้ผู้บังคับบัญชา 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

20101.03 อธิบายการใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับ
ผู้โดยสาร 
 

1. ระบอุุปกรณ์ความปลอดภัยภายใน
ห้องโดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

2. ระบุต าแหน่งอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

3. ให้ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
      ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความต้องการด้านทักษะ   
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าเครื่อง 
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- การตรวจความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณค์วามปลอดภัยในห้องโดยสาร 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจห้องโดยสาร 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจนับ ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย 
- ความรู้ด้านความปลอดภัยของการดูแลอากาศยาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏิบั ติ งาน  (Performance Criteria) และ ทั กษะและความรู้ที่ ต้ อ งการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบทดสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 
- แบบทดสอบข้อเขียน 

 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
- พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ 
- พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการปฏิบัติงานในการดูแลความปลอดภัยและด้านการรักษาความปลอดภัย เริ่มจากการ

ตรวจเช็คจ านวน รวมถึงสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และรายงานผลการตรวจเช็คให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามข้อก าหนดของสายการบิน ส าหรับด้านการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ รวมถึง
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มาตรฐานการให้การบริการของสายการบิน การตรวจดูแลความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร ที่พักของ
พนักงานต้อนรับบินเครื่องบิน และส่วนปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงสิ่งแปลกปลอม สิ่งที่อาจผิดปกติตาม
ขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยก่อนที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน และหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน      
เพ่ือสอบถามรายละเอียดของการปฏิบัติงานด้านการดูแลความปลอดภัย 

(ก) ค าแนะน า 
ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ มีลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ   
- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (Workplace Procedures) 

ตามขั้นตอนการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัย และขั้นตอนการตรวจ ดูแลความปลอดภัย
ห้องโดยสารก่อนที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน และหลังจากผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน 

- สถานที่ท างาน (Work Site) ตามต าแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
- สภาวะในการท างาน (Operating Conditions) การปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับด้าน

ความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ 
- ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) แผ่นพับ เอกสาร คู่มือตรวจเช็คอุปกรณ์ความ

ปลอดภัยที่สายการบินก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสาร ได้แก่ ไฟฉาย เสื้อชูชีพ ถังออกซิเจน หน้ากากออกซิเจน 

ถังดับเพลิง ขวาน ถุงมือ เครื่องกระจายเสียง เครื่องส่งคลื่นวิทยุขอความช่วยเหลือ 
- การตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าเครื่อง หมายถึง การตรวจนับจ านวนอุปกรณ์ความ

ปลอดภัยตามที่ระบุไว้ และตรวจความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้เป็นตามข้อก าหนดด้าน
การบิน 

- การตรวจห้องโดยสาร หมายถึง การตรวจสิ่งแปลกปลอมภายในห้องโดยสาร ก่อนผู้โดยสารขึ้น
เครื่องบิน และหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่บนเครื่องบิน และอันตรายที่จะเกิดกับเครื่องบิน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
     - สอบข้อเขียน 
     - สอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20102 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน    
                                                               เที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่  -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะการจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินของ
ผู้โดยสาร สามารถแยกแยะสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบุขั้นตอนในการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และอธิบาย
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณี เกิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ในห้องน้ า          
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทันที ตรวจสอบต้นตอแหล่งที่มาของควันหรือไฟ รีบดับเพลิงโดยใช้ถังอุปกรณ์ดับเพลิง
ที่อยู่ใกล้ที่สุด และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชา นักบินได้รับทราบทันที ตระหนัก
ถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดควันในห้องน้ าที่จะท าให้สัญญาณเตือนเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ ด้วยการสอดส่อง ดูแลไม่ให้
ผู้โดยสารสูบบุหรี่ภายในห้องน้ า สังเกต ตรวจเช็ค ถังขยะในห้องน้ าอยู่เสมอเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เกิดข้ึน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
    บุคคลทั่วไป 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)  
     - Safety and security information issued by the Civil Aviation Authority of Thailand 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
20102.01 อธิบายสถานการณ์
ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน 
 

1. แยกแยะสถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดข้ึนภายในเที่ยวบิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. ระบุข้ันตอนการจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนภายในเที่ยวบิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. ระบุการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้แก่ผู้บังคับบัญชา 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

20102.02 อธิบายการใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัยให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 
 

1. ระบุอุปกรณ์ความปลอดภัยทีใ่ช้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. อธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. ระบรุายงานการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยแก่ผู้บังคับบัญชา 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
      ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความต้องการด้านทักษะ   
- การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- การสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือนักบินทราบ 
- การสื่อสารกับผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพ่ือไม่สร้างความตื่นตระหนกกับเท่ียวบิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ประเภทของสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- หลักการ ขั้นตอนการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบทดสอบสัมภาษณ์ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 
- แบบทดสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
           -  ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
           -  วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
           -  ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่ผู้รับเข้าการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่
ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตของการปฏิบัติงานในด้านความเข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน เข้าใจในสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินหรือเกิดจากความบกพร่องของระบบ เช่น ระบบเตือนเกิดเพลิงไหม้ในห้องน้ าซึ่ง
อาจบกพร่องของระบบเตือน หรือสัญญาณเตือนถึงเพลิงลุกไหม้จริง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ โดยสามารถ
แยกแยะสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ครอบคลุมถึงการระบุประเภทของสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้เข้ารับการประเมินต้อง
ทราบขั้นตอนการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านปลอดภัย  

(ก) ค าแนะน า 
ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ มีลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ   
- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (Workplace Procedures) ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติของสายการบิน 
- สถานที่ท างาน (Work Site) บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (Operating Conditions) การปฏิบัติงานเพ่ือดูแล ความปลอดภัยของ

ผู้โดยสาร และอากาศยานให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ 
- ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) เช่น ข้อมูลจากผู้โดยสาร ข้อมูลจากระบบการ

ท างานของเครื่องบิน 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่อาจก่อให้เกิด 

ความไม่ปลอดภัยกับ ผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงานบนเที่ยวบิน และอากาศยาน 
- อุปกรณ์ความปลอดภัยทีใ่ช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ถงัดับเพลิง หน้ากากป้องกันควันไฟ 

ขวาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20103 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลความปลอดภัยและการรักษา    
                                                                ความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งที่  1    4. สร้างใหม่  - 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification). 
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเก่ียวข้องกับการดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตรวจ

สภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตรวจต าแหน่งของอุปกรณ์ความปลอดภัย และตรวจนับ
จ านวนอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสารประจ าจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ก าหนดโดยกฎการบิน       
ทั้งแสดงให้เห็นถึงการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม และสิ่งผิดปกติภายในห้องโดยสาร พร้อมระบุความไม่ปลอดภัย
และความไม่ปกติ ดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องโดยสาร ก่อนและหลังตรวจความเรียบร้อย 
พร้อมทั้งรายงานการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 
ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
     - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
20103.01 ตรวจอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยประจ าเครื่องบิน 
 

1.ตรวจนับจ านวนอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยในห้องโดยสาร  

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

2. ตรวจสภาพความพร้อมใช้ของ
อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสาร 

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

3. ตรวจต าแหน่งของอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยในห้องโดยสาร 

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

4. รายงานการตรวจอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา 

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

 20103.02 ตรวจการรักษา
ความปลอดภัย และความ
เรียบร้อยในห้องโดยสาร 
  
  
  
  

1. ตรวจหาสิ่งแปลกปลอม และสิ่ง
ผิดปกติภายในห้องโดยสาร  

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

2. ระบุความไม่ปลอดภัย และความไม่
ปกติในห้องโดยสาร  

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

3. ดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เข้ามาในห้องโดยสาร ก่อนและหลัง
ตรวจสอบความเรียบร้อย 

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

4. รายงานการตรวจการรักษาความ
ปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา 
 

- ทดสอบด้วยข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน 
- การตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าเครื่องบิน 
- การตรวจความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- การตรวจนับจ านวนอุปกรณ์นิรภัย 
- การตรวจชนิดของอุปกรณ์นิรภัย 
- การตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัย 
- การตรวจห้องโดยสาร 
- กฎระเบียบผู้ได้รับอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน 
- หลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางการบิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-  เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
-  แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินการสอบปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
-  แบบทดสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะท่ีไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
- พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน  การสอบ

สัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ 
-    พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร ครอบคลุมถึง

วิธีการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยประจ าเครื่องบินตามจุดต่างๆ  การตรวจนับ
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จ านวน สภาพการใช้งาน และต าแหน่งของอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสาร วิธีการตรวจการรักษาความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยในห้องโดยสาร ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน และหลังจากที่ผู้โดยสารลงจาก
เครื่องบิน การตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและสิ่งผิดปกติในห้องโดยสาร รวมถึงการดูแล วิธิปฏิบัติ ส าหรับบุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องโดยสาร  

 
(ก) ค าแนะน า  

ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ
ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) ขั้นตอนการ
ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสารและขั้นตอนการตรวจการรักษาความปลอดภัยในห้องโดยสารตาม
มาตรฐานความปลอดภัย 

- สถานที่ท างาน (work site)  บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (operating conditions) การตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยและการรักษา 

ความปลอดภัยประจ าเครื่องบิน การตรวจการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยในห้องโดยสาร  
- การตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและสิ่งผิดปกติในห้องโดยสาร และการดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับ

อนุญาตเข้ามาในห้องโดยสาร 
- ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- อุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ เสื้อชูชีพ เครื่องมือปฐมพยาบาล ถังออกซิเจน หน้ากาก

ออกซิเจน   เสาสัญญาณขอความช่วยเหลือ เครื่องขยายเสียง สไลด์อพยพ และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ที่
ติดตั้งโดยผู้ผลิตอากาศยาน 

- การรักษาความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร หมายถึง การดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้โดยสารมีความปลอดภัย ระหว่างการเดินทาง  

- สิ่งแปลกปลอมและสิ่งผิดปกติภายในห้องโดยสาร หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของใด ๆ ที่ไม่ได้ถูก
ก าหนดให้อยู่ประจ าภายในเครื่องบิน 

- ความไม่ปลอดภัย และความไม่ปกติในห้องโดยสาร หมายถึง เหตุการณ์ สถานการณ์ วัตถุหรือ
สิ่งของใด ที่จะสามารถท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงานและอากาศยาน 

- การดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องโดยสาร  หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจสอบ ดูแลผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินนั้นเข้ามาในห้องโดยสารก่อนได้รับการอนุญาตจากผู้ปฏิบัติ
หน้าที่บนเครื่องบิน 

- รายงานการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา หมายถึง การปฏิบัติงานโดยการแจ้ง 
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการตรวจความเรียบร้อย พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัย 
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- รายงานการตรวจการรักษาความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา หมายถึง การปฏิบัติงานโดยการ
แจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความปลอดภัยในห้องโดยสารก่อนที่จะมีการรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน และ
หลังจากท่ีผู้โดยสารลงจากเครื่องบินเรียบร้อย 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
     - สอบสัมภาษณ์ 
     - สอบข้อเขียน  
     - สอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20104 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน
เที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่  1    4. สร้างใหม่   - 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในเที่ยวบิน    

การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย การให้ข้อมูลแนะน าทางออกฉุกเฉินอย่างถูกต้อง การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน การอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานในกรณีฉุกเฉิน  

 7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

 20104.01 ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในเที่ยวบินแก่
ผู้โดยสาร 

1. ให้ข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในเที่ยวบิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

2. แนะน าการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย  

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

3. ให้ข้อมูลทางออกฉุกเฉินแก่
ผู้โดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

20104.02 เตรียมพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดข้ึนภายในเที่ยวบิน 

1. ระบุถึงข้ันตอนในการรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

2. ระบุถึงข้ันตอนการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

3. ระบุถึงข้ันตอนในการอพยพ
ผู้โดยสารออกจากอากาศยานในกรณี
ฉุกเฉิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

4. ระบุถึงข้อจ ากัดในการอพยพ
ผู้โดยสารออกจากอากาศยานในกรณี
ฉุกเฉิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
      ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
- การอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานในกรณีฉุกเฉิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ข้อมูลพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย 
- ข้อมูลพ้ืนฐานด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย 
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- ข้อมูลทางออกฉุกเฉินบนอากาศยาน 
- ด้านการรับมือภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
- แบบสอบสัมภาษณ์ 
- ทดสอบการปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แบบทดสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้ เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

 (ง) วิธีการประเมิน  
- พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน  การสอบ

สัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ 
- พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน ครอบคลุมถึงเรื่องการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในเที่ยวบิน การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย การให้ข้อมูลแนะน าทางออกฉุกเฉินอย่างถูกต้อง         
การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการอพยพผู้โดยสาร
ออกจากอากาศยานในกรณีฉุกเฉิน  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้  มีลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ   
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- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) ขั้นตอนการใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัย ขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และขั้นตอนการอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศ
ยานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- สถานที่ท างาน (work site) บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (operating conditions) การตระหนัก เตรียมพร้อม รับมือ ในกรณีที่มี   

เหตุกาณ์ผิดปกติเกิดขี้นภายในเที่ยวบิน 
- ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน ข้อมูลพ้ืนฐาน

ด้านความปลอดภัย ข้อมูลทางออกฉุกเฉินบนอากาศยาน และข้อมูลพื้นฐานด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- สถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน หมายถึง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อผู้โดยสารบนเครื่องบิน หรือเกิดความเสียต่ออากาศยานได้ 
- อุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ เสื้อชูชีพ เครื่องมือปฐมพยาบาล  ถังออกซิเจน หน้ากาก

ออกซิเจน เสาสัญญาณขอความช่วยเหลือ เครื่องขยายเสียง สไลด์อพยพ และอุปกรณ์ความปลอดภัยอ่ืน  ๆ ที่
ติดตั้งโดยผู้ผลิตอากาศยาน 

- การอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานในกรณีฉุกเฉิน หมายถึง การขนย้ายผู้โดยสารลงจาก
เครื่องบินให้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติโดยได้รับค าสั่งจากนักบิน หรือพนักงานต้อนรับมีดุลยพินิจว่าจะส่งผล
ถึงความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและอากาศยาน  

- ข้อจ ากัดในการอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานในกรณีฉุกเฉิน หมายถึง ข้อแม้ หรือ
ขอบเขตในที่ก าหนดในการขนย้ายผู้โดยสารลงจากเครื่องบินเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในภายในเที่ยวบิน 
เช่น ห้ามผู้โดยสารน าสัมภาระติดตัวเมื่อมีการอพยพ หรือสุภาพสตรีที่สวมรองเท้าส้นสูงต้องถอดออกก่อนการ
อพยพทางแพยาง 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
      - สอบสัมภาษณ์ 
      - สอบข้อเขียน  
      - สอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20201 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติ  
                                                               ด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร 

3. ทบทวนครั้งที่   -   4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะในการให้ข้อมูล ระเบียบปฏิบัติ ด้านการเดินทาง    

การตรวจสอบความพร้อมของเอกสารตามพิธีการศุลกากร เอกสารการตรวจคนเข้าเมือง เอกสารด้านด่าน
กักกัน กฎระเบียบในการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ กฎระเบียบด้านด่านกักกันของประเทศต่าง ๆ 
อธิบายให้ข้อมูลของสิ่งอุปโภค บริโภคที่ให้การบริการแก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งสามารถอธิบายการปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
บุคคลทั่วไป  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      - Safety and security information issued by the Civil Aviation Authority of Thailand 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
20201.01 อธิบายข้อมูล
พ้ืนฐานด้านการบริการบน
เที่ยวบิน 
 

1. ระบุข้อมูลสิ่งอุปโภคบริโภคท่ี
ให้บริการ 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. อธิบายการใช้สิ่งอุปโภคบริโภคท่ี
ให้บริการ 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. อธิบายข้อมูลการปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

20201.02 อธิบายข้อมูลด้าน
พิธีการศุลกากร  
 

1. ตรวจความพร้อมของเอกสารพิธี
การศุลกากร  

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. อธิบายถึงข้อจ ากัดของพิธีการ
ศุลกากรประเทศต่าง ๆ 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล
เอกสารพิธีการศุลกากร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

20201.03 อธิบายข้อมูลด้าน
การตรวจคนเข้าเมือง 
 

1. ตรวจความพร้อมของเอกสารการ
ตรวจคนเข้าเมือง 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. อธิบายถึงกฎระเบียบ ในการตรวจ
คนเข้าเมืองประเทศต่าง ๆ 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล
เอกสารการตรวจคนเข้าเมือง 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

20201.04 อธิบายข้อมูลด้าน
ด่านกักกัน 
 

1. ตรวจความเข้าใจพ้ืนฐานด้าน
เอกสารเกี่ยวกับด่านกักกัน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. อธิบายถึงกฎระเบียบด้านด่าน
กักกันของประเทศต่าง ๆ 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล
เอกสารด้านด่านกักกัน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
      ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
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- การปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
- การกรอกข้อมูลเอกสารพิธีการศุลกากร 
- การกรอกข้อมูลเอกสารด้านด่านกักกัน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ด้านการให้บริการตามมาตรฐานสายการบินก าหนด 
- ด้านระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรของประเทศต่าง ๆ 
- ด้านระเบียบปฏิบัติทางด้านด่านกักกันของประเทศต่าง ๆ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบทดสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 
- แบบทดสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตของการให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูล

กับผู้โดยสารในด้านการบริการด้านต่าง ๆ ตามที่มาตรฐานสายการบินก าหนด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ปฏิบัติในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่  ให้ข้อมูลเอกสารตามพิธีการศุลกากร 
เอกสารการตรวจคนเข้าเมือง เอกสารด้านด่านกักกัน กฎระเบียบในการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่าง  ๆ 
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กฎระเบียบด้านด่านกักกันของประเทศต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลของสิ่งอุปโภค บริโภคที่สายการบินให้การบริการ
แก่ผู้โดยสาร ตลอดถึงให้ข้อมูลของการปฏิบัติในการต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้โดยสารต้องการ
นั่งรถเข็นเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หรือต้องการเปลี่ยน ต่อเครื่องบินเพ่ือเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางอ่ืน  

(ก) ค าแนะน า 
ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้  มีลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ   
- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (Workplace Procedures) ข้อมูลตาม

ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติที่สายการบินก าหนด ระเบียบทางพิธีการศุลกากรของแต่ละประเทศ 
- สถานที่ท างาน (Work Site) บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (Operating Conditions) การบริการอ านวยความสะดวกในด้านการให้

ข้อมูลตามที่ผู้โดยสารร้องขอ 
- ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) เช่น ข้อมูลการให้บริการสิ่งอุปโภค บริโภค ของ

สายการบิน ข้อมูลการกรอกเอกสารของศุลกากร 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริการบนเที่ยวบิน หมายถึง ข้อมูลด้านการบริการอุปโภค บริโภค ข้อมูล

ด้านการบริการที่แต่ละสายการบินก าหนด  
- ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้โดยสารที่ต้องการให้สายการบินช่วยเหลือ

หรือได้รับการบริการมากกว่าผู้โดยสารปกติ เช่น การร้องขอนั่งรถเข็นส าหรับลงจากเครื่องบิน หรือเดินทาง
ต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ  

- ข้อมูลด้านพิธีการศุลกากร หมายถึง ระเบียบพิธีการให้การเดินทางเข้าประเทศของประเทศ
ต่างๆ เช่น ข้อก าหนดในการน าสิ่งของต่าง ๆ เข้าหรือออกในประเทศนั้น ๆ  

- ข้อมูลด้านการตรวจคนเข้าเมือง หมายถึง ระเบียบปฏิบัติการตรวจค้นผู้โดยสารที่เดินทางเข้า/
ออก ยังราชอาณาจักรของแต่ละประเทศ 

- ข้อมูลด้านด่านกักกัน หมายถึง ข้อมูลด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เข้ามาหรือผ่านไป
ยังประเทศต่าง ๆ เพื่อป้องกัน ควบคุม ให้ปลอดโรคระบาด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
     ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
      - สอบข้อเขียน 
      - สอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20202 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดข้ึน

ในเที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่  -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะการแก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน 

ระบุขั้นตอน การจัดการการแก้ปัญหาที่จากความผิดพลาดของสายการบิน และความไม่รู้ของผู้โดยสาร รวมถึง
เข้าใจหลักปฏิบัติในการรายงานให้หัวหน้างานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ข้อจ ากัดด้าน
การให้บริการแก่ผู้โดยสาร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
    บุคคลทั่วไป  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      - Safety and security information issued by the Civil Aviation Authority of Thailand 
  
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
20202.01 แก้ปัญหาการ
บริการทีเ่กิดจากความผิดพลาด
ของสายการบิน 

1. อธิบายปัญหาที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของสายการบิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2. ระบุขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่เกิด
จากความผิดพลาดของสายการบิน 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. รายงานผลการแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของสายการบินต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

20202.02 แก้ปัญหาจากความ
ไม่รู้ของผู้โดยสาร 
 

1. ให้ข้อมูลด้านการบริการที่ถูกต้อง
แก่ผู้โดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

2.ระบุแนวทางการแก้ปัญหาความไม่รู้
ของผู้โดยสาร 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

3. รายงานผลการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

-ทดสอบด้วยข้อเขียน 
-สัมภาษณ์ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
      ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- การแก้ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน 
- การแก้ปัญหาจากความไม่รู้ของผู้โดยสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ด้านการให้บริการตามมาตรฐาน ข้อก าหนดของสายการบิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบทดสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 
- แบบทดสอบข้อเขียน 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 
-  ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
-  วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตของการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน ครอบคลุมถึงการ

แก้ปัญหาที่ขึ้นจากระบบ ขั้นตอน หรือความผิดพลาดของทางสายการบิน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการแก้ปัญหา
ที่เกิดจากความไม่รู้ของผู้โดยสาร  

(ก) ค าแนะน า 
ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ มีลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ   
- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (Workplace Procedures) ปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติของสายการบิน เช่น บัตรที่นั่งผู้โดยสารเลขท่ีนั่งซ้ าซ้อนกัน  
- สถานที่ท างาน (Work Site) บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (Operating Conditions) การให้การบริการเพ่ือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การบริการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้โดยสาร 
- ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) เช่น บัตรที่นั่ง ข้อมูลมาตรฐานการบริการ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- ปัญหาการบริการที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน หมายถึง ปัญหา ข้อบกพร่องต่าง ๆ 

อันไม่ได้เกิดจากมาจากผู้โดยสาร เช่น การออกบัตรที่นั่งให้กับผู้โดยสารซ้ าซ้อนกัน 
- ปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ของผู้โดยสาร หมายถึง ปัญหาหรือการกระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก

ความไม่ตั้งใจของผู้โดยสาร เช่น การย้าย หรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งบนเครื่องบินโดยไม่แจ้งให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินได้รับทราบ 
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- ข้อมูลด้านการบริการ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สายการบินจัดเตรียมให้กับ
ผู้โดยสารเช่น อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าปลอดภาษี การบริการที่นั่งรถเข็นส าหรับผู้ป่วย ผู้พิการ หรือ ข้อมูล
เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกับสายการบิน เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
     ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
     - สอบข้อเขียน 
     - สอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20203    2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการด้านความ  
                                                                             สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในเที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่  1  4. สร้างใหม่  -  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
   5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะการให้บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบน

เครื่องบิน เข้าใจถึงสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่สายการบินเตรียมให้กับกับผู้โดยสาร เข้าใจถึง
วิธีการใช้ การท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์ที่ให้การบริการ ตลอดจนถึงข้อก าหนด หรือข้อจ ากัด ของสิ่งอุปโภค
หรือบริโภคที่มีการให้การบริการ เช่น การปรับเก้าอ้ีนั่งผู้โดยสารให้อยู่ในระดับตรง หรือข้อจ ากัดในการขาย
สินค้าอุปโภค หรือบริโภคให้กับผู้โดยสารเมื่อสัญญาณไฟรัดเข็มขัด ปรากฏขึ้น เข้าใจวิธีการ ขั้นตอน การ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารทั่วไป  ผู้โดยสารที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ตามข้อก าหนดของสายการบิน ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาการให้การบริการเบื้องต้น ที่สายการบินเตรียมให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบิน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
    ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
     - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20203.01 ให้ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการบริการภายในเที่ยวบิน 

1. ระบุสิ่งอุปโภคหรือบริโภคที่มีการ
ให้บริการภายในเที่ยวบิน 

- สัมภาษณ์ 
 

2. บอกวิธีการใช้สิ่งอุปโภคหรือบริโภคท่ีมี
การให้บริการภายในเที่ยวบิน 

- สัมภาษณ์ 
 

3. ระบุข้อจ ากัดสิ่งอุปโภคหรือบริโภคท่ีมี
การให้บริการภายในเที่ยวบิน 

- สัมภาษณ์ 
 

20203.02 ให้บริการพ้ืนฐาน
ด้านความสะดวกสบายภายใน
เที่ยวบิน 

1. สาธิตการใช้สิ่งอุปโภคหรือบริโภคที่มี
การให้บริการภายในเที่ยวบิน 

- สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

2. ระบุวิธีการจัดเตรียมสิ่งอุปโภคหรือ
บริโภค ที่จะใช้ในการบริการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานของสายการบิน 

- สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

3. อธิบายขั้นตอนการให้บริการระหว่าง
เที่ยวบิน 

- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติ 

4. อธิบายขั้นตอนการดูแลผู้โดยสารที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานของสายการบิน 

- สัมภาษณ์ 

5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้สอดคล้องกับ
การบริการตามมาตรฐานสายการบิน 

- สัมภาษณ์ 
 

20203.03 ให้ข้อมูลทั่วไปของ
สายการบิน 
 
 

1. ระบุสิ่งที่มีการให้บริการของสายการ
บิน 

- สัมภาษณ์ 
 

2. ระบุขั้นตอนในการให้บริการของสาย
การบิน 

- สัมภาษณ์ 
 

3. ระบุข้อจ ากัดในการให้บริการของสาย
การบิน 

- สัมภาษณ์ 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- การให้บริการตามขั้นตอน ตามวิธีการที่ระบุในคู่มือของการให้การบริการของสายการบิน 
- การสาธิต การใช้สิ่งอุปโภคบริโภคท่ีให้บริการภายในเที่ยวบิน 
- การปฏิบัติต่อผู้โดยสารทั่วไปตามมาตรฐานของสายการบิน   
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- การปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้โดยสารป่วย ผู้โดยสารที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเด็กเล็ก ให้เป็นตามมาตรฐานของสายการบิน   

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- สิ่งอุปโภคบริโภคภายในอากาศยาน 
- วิธีการใช้ การจัดหา ข้อจ ากัดการใช้ สิ่งอุปโภคบริโภค 
- การปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หลักฐานรับรองการท างาน 
- แบบประเมินการสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
-  แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หลักฐานรับรองการท างาน การสอบ  

สัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตของการให้บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน ครอบคลุมถึง      

การให้ข้อมูลพื้นฐานของสิ่งอุปโภคหรือบริโภคภายในเที่ยวบิน วิธีการใช้และข้อจ ากัดของสิ่งอุปโภคหรือบริโภค 
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การให้บริการพ้ืนฐานด้านความสะดวกสบายภายในเที่ยวบิน การปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษตามมาตรฐานของสายการบิน และให้ข้อมูลพื้นฐานด้านการบริการของสายการบิน  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน          
มีลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) ขั้นตอนการ
ใช้ การจัดหา ข้อจ ากัดสิ่งอุปโภคบริโภค ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้โดยสารตามมาตรฐานของสายการบิน   
ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

- สถานที่ท างาน (work site)  บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (operating conditions) การใหก้ารบริการแก่ผู้โดยสารภายในเที่ยวบิน 
- ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน รายชื่อ

ผู้โดยสาร (Passenger Manifest) 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริการภายในเที่ยวบิน หมายถึง ข้อมูลด้านการบริการที่ทางสายการบิน

เตรียมให้กับผู้โดยสาร เช่น การบริการสิ่งอุปโภค บริโภค สินค้าท่ีระลึก สินค้าปลอดภาษี  
- ข้อมูลทั่วไปของสายการบิน หมายถึง ข้อมูลที่สายการบินแจ้ง หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก 

ผู้โดยสารได้ทราบ เช่น ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสายการบิน 
- การให้บริการพ้ืนฐานด้านความสะดวกสบายภายในเที่ยวบิน  หมายถึง สิ่งอ านวยความ

สะดวกสบายภายในเที่ยวบินที่สายการบินจัดเตรียมให้กับผู้โดยสาร เช่น เพลง ภาพยนตร์ ผ่านจอทีวี ในทุกที่
นั่งของผู้โดยสาร  

- สิ่งอุปโภคบริโภคท่ีให้บริการภายในเที่ยวบิน ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก สินค้าปลอด
ภาษ ี

- ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้โดยสารตามมาตรฐานของสายการบิน  หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอน 
ปฏิบัติในการให้บริการกับผู้โดยสารให้เป็นตามมาตรฐานที่สายการบินก าหนด เช่น ในกรณีที่มีผู้โดยสารถูก
ส่งกลับประเทศในกรณีที่เดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมาย หรือกรณีที่จะจัดที่นั่งให้กับผู้โดยสารบริเวณทางออก
ประตูฉุกเฉิน 

- ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษตามมาตรฐานของสายการบิน  
หมายถึง วิธีการ หรือขั้นตอน ในการปฏิบัติต่อโดยผู้โดยสารที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้โดยส ารที่
พิการทางสายตา ต้องแจ้งด้วยวาจาเป็นรายบุคคล หรืออธิบายให้ผู้โดยสารรับทราบ ผ่านเอกสาร คู่มือที่เป็น
อักษรเบลล์ 

- ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หมายถึงผู้โดยสารที่ต้องการให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินได้รับการบริการ ดูแล นอกเหนือจากสิ่งที่ทางสายการบินได้จัดเตรียมให้ผู้ โดยสารทั่ว ๆ เช่น 
ผู้โดยสารป่วย ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผู้โดยสารสูงอายุ  ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียว 
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- ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการบริการ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้โดยสารไม่ได้สิ่งพึงประสงค์ 
หรือสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการแต่สายการบินไม่สามารถจัดหาให้ได้ เช่น ผู้โดยสารต้องการขอเปลี่ยนที่นั่งในชั้น
บริการที่สูงกว่า เมื่อเครื่องบินออกเดินทางแล้ว หรือ ต้องปฏิเสธ การเดินทางกับผู้โดยสารเมื่อตรวจสอบพบว่า
ผู้โดยสารมีอาการมึนเมาอย่างรุนแรง 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
     - สอบสัมภาษณ์ 
     - สอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20301 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน   
                                                      เที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่  -    4. สร้างใหม่    

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะการตอบสนอง และขั้นตอนการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่เกิดขึ้นในเที่ยวบิน ทราบถึงประเภทของเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถแยกแยะระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
ฉุกเฉิน และเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้องตามมาตรฐานของสายการบิน 
และรายงานผู้เกี่ยวข้องตามหลักปฏิบัติของสายการบิน    

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
    ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
     - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20301.01 ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ภายในเที่ยวบิน 

1. ระบุประเภทของเหตุการณ์ฉุกเฉิน -สัมภาษณ์ 
2. แยกแยะระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

3. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง -สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

20301.02 เลือกขั้นตอนการ
จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดข้ึน 

1. เลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของสายการบิน 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

2. เลือกใช้วิธีปฏิบัติตามข้ันตอนตาม
มาตรฐานของสายการบิน 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

3. รายงานผู้บังคับบัญชาตามหลัก
ปฏิบัติของสายการบิน 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- การสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ รวดเร็ว ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- การสื่อสารกับผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือไม่สร้างความตื่นตระหนกกับผู้โดยสาร หรือ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
- การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
- การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
- การปฏิบัติตามข้ันตอนความปลอดภัย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ประเภท ระดับของสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- อุปกรณ์ความปลอดภัย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
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- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แบบประเมินการสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะท่ีไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
- พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน และการสอบ

สัมภาษณ์ 
- พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตในการประเมินสถานการณ์ ฉุกเฉินภายในเที่ ยวบิน  ครอบคลุมตั้ งแต่การประเมิน              

การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน การแยกแยะระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
ฉุกเฉิน การเลือกขั้นตอนการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของสายการบิน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามหลักปฏิบัติของสายการบิน  

 

(ก) ค าแนะน า 
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) วิธีปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่สายการบินก าหนด 

- สถานที่ท างาน (work site)  บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (operating conditions) ในสถานการณ์การด าเนินงานที่อาจมีสิ่ง

ก่อให้เกิดความไม่ปกติ ที่อาจส่งผลถึงความปลอดภัย  
- ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
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- สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์หรือ เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อันจะก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัย กับผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน หรืออากาศยาน  

- การประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน หมายถึง การคาดการณ์รับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน หรือไม่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน เช่น เกิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในห้องน้ า 

- การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง การจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติภายในเที่ยวบิน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่สามารถเตรียมการได้ (Prepared 
Emergency) และ สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถเตรียมการได้ (Unprepared Emergency) 

- อุปกรณ์ความปลอดภัย หมายถึงอุปกรณ์ที่ไว้คอยช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น 
เช่น ขวาน หน้ากากป้องกันควันไฟ ถังดับเพลิง เครื่องกระจายเสียง หรือ ไฟฉาย 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
      - สอบสัมภาษณ์ 
      - สอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20302 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน   
                                                               เที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่   1    4. สร้างใหม่  - 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้ันตอนความปลอดภัย

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้โดยสารเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสามารถใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งช่วยเหลือผู้โดยสารในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย และรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
    ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
  Assessment 

20302.01 ใช้งานอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยตามกระบวนการที่ได้ระบุ
ไว้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
 

1. ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

2.ปฏิบัติตามข้ันตอนการใช้งาน
อุปกรณ์ความปลอดภัย 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

3. รายงานผู้บังคับบัญชาตาม
มาตรฐานของสายการบิน 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

20302.02 ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

1.ปฏิบัติตามข้ันตอนเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

2.ช่วยเหลือผู้โดยสารในการใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัย 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

3.รายงานผู้บังคับบัญชาตาม
ขั้นตอน 

-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบด้วยข้อเขียน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
- การช่วยเหลือผู้โดยสาร หรือให้ความรู้กับผู้โดยสารในการใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
- การปฏิบัติตามข้ันตอนความปลอดภัย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจนับจ านวนอุปกรณ์ความปลอดภัย 
- ตรวจสภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ความปลอดภัย 
- ประเภท ระดับของสถานการณ์ฉุกเฉิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน – หน้า 65 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แบบประเมินการสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
- พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน และการสอบ

สัมภาษณ์ 
- พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย การปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน       
การปฏิบัติตามข้ันตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการช่วยเหลือผู้โดยสารในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย  

(ก) ค าแนะน า 
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) วิธีปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่สายการบินก าหนด 

- สถานที่ท างาน (work site) บริเวณภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 
- สภาวะในการท างาน (operating conditions) การจัดการ แก้ไข ปัญหา ในสถานการณ์การ

ด าเนินงานที่อาจเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ส่งผลถึงความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงาน และอากาศยาน 
- ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)  คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน 

 

           (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบ ปกติ  หรือไม่

ปลอดภัยในเที่ยวบิน อันอาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  เช่น เครื่องบินสูญเสียความดัน
อากาศ ท าให้นักบินต้องท าการลดระดับของเครื่องบินอย่างกะทันหัน (Rapid Decompression) 
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- การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน คือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
เช่น กรณีที่นักบินต้องลดระดับเครื่องบินลงกะทันหัน (Rapid Decompression) ต้องประกาศ หรือสั่งให้
ผู้โดยสารดึงหน้ากากออกซิเจนมาครอบจมูกและหายใจทันที พร้อมทั้งให้รัดเข็มขัดนิรภัย จนกว่านักบินจะน า
เครื่องบินบินในระยะความสูงที่มีออกซิเจนเพียงพอ 

- การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร หมายถึง การดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
ปกติขึ้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน เช่น ในกรณีที่ เกิดสถานการณ์ (Rapid 
Decompression) ขึ้น หลังจากที่นักบินน าเครื่องบินบินในระยะความสูงที่ออกซิเจนเพียงพอ พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินต้องเดินตรวจตรา (Cabin walk around) ว่าผู้โดยสารท่านใด ที่อาจมีอาการไม่ปกติ ต้องการ
ความช่วยเหลือ เป็นพิเศษ 

- อุปกรณ์ความปลอดภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีที่จ าเป็น หรือช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น ถังออกซิเจน หน้ากากออกซิเจน กล่องเครื่องมือปฐมพยาบาล 

- การรายงานผู้บังคับบัญชา หมายถึง การแจ้งให้หัวหน้างานทราบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการรายงานด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
     - สอบสัมภาษณ์ 
     - สอบข้อเขียน   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20401 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

3. ทบทวนครั้งที่  1     4. สร้างใหม่ - 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรลูกเรือ (Crew Resource Management: CRM) 

ความส าคัญของการสื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยกันเอง ให้ข้อมูลกับผู้โดยสารที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับเหตุการณ์  และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเที่ยวบินซึ่งมีผลต่อความเข้าใจ
ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ การให้และแลกเปลี่ยนข้อมูลในสถานการณ์
ที่ปกติและไม่ปกต ิอันส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร และอากาศยาน   

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
    ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
     - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20401.01 ให้ข้อมูลทั่วไป ระหว่าง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
สถานการณ์กับพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน 

-สัมภาษณ์ 

2. ให้ข้อมูลที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์แก่ผู้โดยสาร 

-สัมภาษณ์ 

3. แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
สถานการณ์กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

-สัมภาษณ์ 

20401.02 ให้ข้อมูลในสถานการณ์
ไม่ปกติ ระหว่างพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ผู้โดยสาร และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แจ้งข้อมูลในสถานการณ์ไม่ปกติ
แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

-สัมภาษณ์ 

2. ให้ข้อมูลที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ไม่ปกติแก่ผู้โดยสาร 

-สัมภาษณ์ 

3. แจ้งข้อมูลในสถานการณ์ไม่ปกติ
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

-สัมภาษณ์ 

4. รายงานเหตุการณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

-สัมภาษณ์ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

 - สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยน หรือยืนยันข้อมูลด้านการบริการต่าง ๆ เช่น 
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ เกี่ยวกับจ านวนของสิ่งอุปโภคและบริโภค ที่ส่งขึ้นเครื่องบิน 
 - สื่อสารกับผู้โดยสาร เพ่ือให้ข้อมูล รายงาน หรือประกาศ ให้ผู้โดยสารได้ทราบ เช่น การประกาศ
แจ้งผู้โดยสารให้ผู้โดยสารงดการสูบบุหรี่ และปลดเข็มขัดนิรภัย ขณะที่เครื่องบินมีการแวะจอดเติมเชื้อเพลิง 
หรือสื่อสารกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพ่ือให้ข้อมูล แจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้โดยสารที่เพ่ือนร่วมงาน
ต้องรับรู้ร่วมกัน เช่น ความต้องการของผู้โดยสาร ข้อมูลการปฏิบัติงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ข้อมูลพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย 
- ข้อมูลด้านการให้บริการตามมาตรฐานสายการบิน 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน และการสอบ  

สัมภาษณ์ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตของการสื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลด้านการบริการ ความปลอดภัย ในสถานการณ์ที่ปกติและไม่ปกติ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) ขั้นตอนการ
สื่อสารเกี่ยวกับการบริการ และด้านความปลอดภัยกับผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่   ผู้เกี่ยวข้อง 

- สถานที่ท างาน (work site) บริเวณภายในห้องโดยสาร 
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- สภาวะในการท างาน (operating conditions) การสื่อสารในสถานการณ์ที่ปกติและไม่ปกติ   
ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน 

          (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- การสื่อสารภายในเที่ยวบิน หมายถึง การสื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

ผู้โดยสาร หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในเที่ยวบินนั้น ๆ ในสถานการณ์ที่ปกติและในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องติดต่อ และ

ประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายโภชนาการ หรือเจ้าหน้าที่ดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์ 

- ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทางการเดินทาง เช่น การให้ข้อมูล
ในการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเข้าประเทศของผู้โดยสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการของสายการ
บิน ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทาง วิธีการติดต่อการสายการบิน 

- ข้อมูลในสถานการณ์ไม่ปกติ หมายถึง ข่าวสาร ข้อมูล ที่แจ้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ผู้โดยสาร ได้รับทราบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น เช่น แจ้งให้เพ่ือนพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินทราบ
ว่าเกิดเพลิงไหม้ในห้องน้ า หรือ ประกาศให้ข้อมูลแก่ให้ผู้โดยสารทราบว่าเครื่องสูญเสียความกดดันในอากาศ 
(Decompression) 

- รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หมายถึง การแจ้งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ให้
หัวหน้างานได้รับทราบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
      - สอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20402  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานระหว่างพนักงานต้อนรับบน   
                                                     เครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

3. ทบทวนครั้งที่  -    4. สร้างใหม่    

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรลูกเรือ (Crew Resource Management: CRM) 

ความส าคัญของการติดต่อ การประสานงาน ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
เที่ยวบินซึ่งมีผลต่อความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์
ทั่วไปและสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน อันส่งผลต่อภาระงาน และความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร และอากาศยาน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
    ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
     - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20402.01 ติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ทั่วไป 
 
 

1. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ 

-สัมภาษณ์ 

2. ระบุช่องทางการติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม  

-สัมภาษณ์ 

3. แจ้งข้อมูลการติดต่อแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

-สัมภาษณ์ 

20402.02 ติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ไม่ปกติ 

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ 

-สัมภาษณ์ 

2. เลือกช่องทางการติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-สัมภาษณ์ 

3. แจ้งผลการติดต่อแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

-สัมภาษณ์ 

4. รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

-สัมภาษณ์ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- การประสานงานระหว่างบุคลากรในเท่ียวบิน กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบิน และการโดยสาร 
- ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการโดยสาร 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
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- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง  
- ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
- วิธีการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
- ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรนะและ

หน่วยสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ เพ่ือผู้ เข้ารับการประเมินสามารถไปทบทวน
สมรรถนะ และกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน และการสอบ

สัมภาษณ์ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตของการประสานงานระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การระบุช่องทางการติดต่อและการแจ้งข้อมูลการ
ติดต่อ ในสถานการณท์ี่ปกติและไม่ปกต ิให้เหมาะสมตามสถานการณ์  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

-  ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) ขัน้ตอนการ  
ประสานงานระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

-  สถานที่ท างาน (work site)  บริเวณภายในห้องโดยสาร 
-  สภาวะในการท างาน (operating conditions)  การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์

ที่ปกติและไม่ปกติ 
-  ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)  คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- การประสานงานภายในเที่ยวบิน หมายถึง การติดต่อ การประสานงาน ระหว่างพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเที่ยวบินนั้นๆ เช่น ประสานงานกับพนักงานฝ่าย
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โภชนาการเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ประสานงานกับเจ้าหน้าฝ่ายเทคนิคเรื่องดูแล แก้ไขสิ่งอ านวยความ
สะดวกบนเครื่องบิน 

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใน
เที่ยวบินนั้นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายโภชนาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านท าความสะอาด เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องด้านดูแลซ่อมแซมอุปกรณ ์

- ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ การติดต่อประสานงานโดยตรงระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องท่านนั้น 

- รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หมายถึง การแจ้งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ให้
หัวหน้างานได้รับทราบในสถานการณ์ที่เกิดชึ้น 

 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
     - สอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20501 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก ากับดูแลการจัดการภายใน  
                                                               เที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่ 1      4. สร้างใหม่  -  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับทักษะการควบคุมด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการรักษา

ความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสายการบิน เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคลากรในเที่ยวบินปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในเที่ยวบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเวลา  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20501.01 ควบคุมการบริการให้
เป็นไปตามมาตรฐานของสายการ
บิน 

1. มอบหมายหน้าที่ตามความรับผิดชอบ -สัมภาษณ์ 

2. ดูแลการบริการให้เหมาะสมตาม
มาตรฐานของสายการบิน 

-สัมภาษณ์ 

3. ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบริการให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

-สัมภาษณ์ 

20501.02 ควบคุมการท างานด้าน
ความปลอดภัยตามมาตรฐานของ
สายการบิน 

1. ควบคุมการตรวจสอบอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสายการบิน 

-สัมภาษณ์ 

2. ควบคุมให้ลูกเรือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย 

-สัมภาษณ์ 

3. ควบคุมให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

-สัมภาษณ์ 

20501.03 ควบคุมการท างานด้าน
การรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของสายการบิน 

1. ตรวจสอบให้ลูกเรือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทั้งก่อน
และหลังเที่ยวบิน 

-สัมภาษณ์ 

2. ตรวจสอบให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 

-สัมภาษณ์ 

3. ควบคุมการตรวจสอบการเข้า
ออกอากาศยานของบุคคลตามมาตรฐาน
สายการบิน  

-สัมภาษณ์ 

20501.04 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในเที่ยวบิน 

1. แก้ไขปัญหาด้านการบริการที่เกิดข้ึน
ภายในเที่ยวบิน 

-สัมภาษณ์ 

2. แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่
เกิดข้ึนภายในเที่ยวบิน 

-สัมภาษณ์ 

3. แก้ไขปัญหาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน 

-สัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ไม่มี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- การสื่อสาร 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- ภาวะผู้น า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความปลอดภัยภายในเที่ยวบิน 
- การรักษาความปลอดภัยภายในเที่ยวบิน 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบิน และการโดยสาร 
- ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการโดยสาร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง  
-  ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
-  วิธีการก ากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามาตรฐานของสายการบิน 
-  ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะและ

หน่วยสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ เพ่ือผู้ เข้ารับการประเมินสามารถไปทบทวน
สมรรถนะ และกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน และการสอบ 

สัมภาษณ์ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการก ากับดูแลการจัดการภายในเที่ยวบิน ครอบคลุมถึงการก ากับ ดูแลและควบคุมการ

ท างานด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
เที่ยวบิน  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) ขั้นตอนการ  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังเที่ยวบิน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติด้านการให้การบริการ 

- สถานที่ท างาน (work site) บริเวณภายในห้องโดยสาร 
- สภาวะในการท างาน (operating conditions) การควบคุมการบริการ การท างานด้านความ

ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยภายในเที่ยวบิน 
- ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)  คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน 

(ข)  ค าอธิบายรายละเอียด 
- การควบคุมการบริการ หมายถึง ดูแล ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ปฏิบัติงาน ให้การ

บริการให้เป็นไปตามข้ันตอน ข้อก าหนด หรือมาตรฐานด้านการให้การบริการของสายการบิน 
- การควบคุมการท างานด้านความปลอดภัย หมายถึง ควบคุม ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

ปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสายการบิน เช่น การรายงานการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัย ประจ าหน้าที่ที่ได้มอบหมาย 

- การควบคุมการท างานด้านการรักษาความปลอดภัย หมายถึง ควบคุมให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ของสายการบิน เช่น การ
รายงานการตรวจความเรียบร้อย ไม่มีสิ่งผิดปกติของห้องโดยสาร ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน และหลังจาก
ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน 

- ปัญหาด้านการบริการ ได้แก่ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือ หลังจากการให้การ
บริการ ระหว่างผู้โดยสารกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือผู้โดยสารกับสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับ
กล่าวค าไม่สุภาพกับผู้โดยสาร หรือที่นั่งท่ีผู้โดยสารได้รับไม่สามารถปรับพนักเอนได้ 

- ปัญหาด้านความปลอดภัย ได้แก่ ปัญหาที่อาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย หรือความไม่ใส่ใจ ขาดความตระหนักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในด้านการตรวจเช็คอุปกรณ์
ความปลอดภัย 

- ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ปัญหาที่อาจเกิดจากความไม่เรียบร้อย มีสิ่งผิดปกติ
ของห้องโดยสาร ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน หรือหลังจากผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน หรือปัญหาที่อาจเกิดจาก
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การขาดความตระหนักในด้านการตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องโดยสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน หรือหลังจากท่ีผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน 

16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
     - สอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20502 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาคุณภาพการท างานภายใน   
                                                                เที่ยวบิน 

3. ทบทวนครั้งที่  -                         4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
    5111 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการบริการผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินภายในเที่ยวบิน การปรับปรุงคุณภาพการท างานเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคลากรในเที่ยวบินปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้านการให้บริการของสายการบิน เพ่ือรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในเที่ยวบินเพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต้อนรับบนเครื่องบิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      - Guidance Materials for Cabin Crew Manual (CCM) 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20502.01 ตรวจสอบการบริการ
ภายในเที่ยวบิน 

1. สอบถามความพึงพอใจในการ
บริการจากผู้โดยสาร 

-สัมภาษณ์ 

2. สอบถามความพึงพอใจของ
อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก
จากผู้โดยสาร 

-สัมภาษณ์ 

3. สอบถามความคิดเห็น ข้อจ ากัด
ในการท างานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน 

-สัมภาษณ์ 

4. สังเกตการท างานที่เกิดข้ึนใน
เที่ยวบิน 

-สัมภาษณ์ 

20502.02 ปรับปรุงการท างาน
ภายในเที่ยวบิน 

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในเที่ยวบิน 

-สัมภาษณ์ 

2. ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในเที่ยวบิน 

-สัมภาษณ์ 

3. เสนอแนะวิธีการปรับปรุง
คุณภาพการท างานจากข้อมูล
ปัญหาที่ได้รับ 

-สัมภาษณ์ 

4. รายงานข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามสายงาน 

-สัมภาษณ์ 

20502.03 ควบคุมคุณภาพการ
ท างานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน 
 
 

1. ดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

-สัมภาษณ์ 

2. ชี้แจงข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง
ตามมาตรฐานของสายการบิน 

-สัมภาษณ์ 

3. เสนอแนะแนวปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาการท างาน 

-สัมภาษณ์ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
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- การสังเกตและการเก็บข้อมูล 
- การตรวจสอบการบริการภายในเที่ยวบิน 
- การควบคุมการท างานภายในเที่ยวบิน 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- ภาวะผู้น า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- การควบคุม ดูแล อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
- การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสายการบิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง 
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่

ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน  
-  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หนังสือรับรองการท างาน และการสอบ 

สัมภาษณ์ 
-  พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตของการพัฒนาคุณภาพการท างานภายในเที่ยวบิน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการบริการ

ผู้โดยสาร การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินภายในเที่ยวบิน และการปรับปรุง
คุณภาพการท างานเพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ    

  (ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการ

ระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ  

- ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน (workplace procedures) ขั้นตอน  
การตรวจสอบการบริการภายในเที่ยวบิน  ขั้นตอนการปรับปรุงการท างานภายในเที่ยวบินและขั้นตอนการ
ควบคุมคุณภาพการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

-  สถานที่ท างาน (work site) บริเวณภายในห้องโดยสาร 
-  สภาวะในการท างาน (operating conditions)  การควบคุมการท างานภายในเที่ยวบิน 
-  ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)  คู่มือการปฏิบัติงานของสายการบิน 

      (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - การตรวจสอบการบริการภายในเที่ยวบิน หมายถึง การตรวจ การสอบถาม การให้การ   

บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับผู้โดยสาร หรือ การตรวจ การสอบถาม การให้  การบริการ
ผู้โดยสารจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 - การท างานภายในเที่ยวบิน หมายถึง การปฏิบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้เป็นไป
ตามระเบียบ ขั้นตอน หรือ ข้อก าหนดของสายการบิน 

 - ความพึงพอใจในการบริการของผู้โดยสาร หมายถึง ความประทับใจในการบริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ได้จากการสอบถามผู้โดยสาร สังเกตจากการให้การบริการของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน หรือสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถึงความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการ
บริการ 

 - ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน ได้แก่ เหตุการณ์ สถานการณ์ ที่ไม่ปกติที่อาจเกิดจากการ
ให้การบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เกิดจากสภาพอากาศ หรือเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์
ที่ให้การบริการ 

 - การรายงานข้อเสนอแนะการปรับปรุง หมายถึง การให้ข้อมูลผ่านการเขียนรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตามช่องทางที่สายการบินก าหนด เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุงการให้การบริการตามข้อก าหนด 
ระเบียบของสายการบิน หรือเสนอแนะ ปรับปรุง การให้การบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพ่ือให้
ได้มาตรฐานของสายการบิน หรือเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร 

 - คุณภาพการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หมายถึง การปฏิบัติงานของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนดของการให้การบริการ ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 
ข้อก าหนดด้านการดูแลความปลอดภัย 
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16. หน่วยสมรถนะร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
      - สอบสัมภาษณ์ 
 


