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คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติมีจุดมุงหมายในการเปนศูนยกลางการรับรองสมรรถนะของกําลังคนที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เปนกลไกใหบุคคล
ไดรับการยอมรับในความสามารถ และไดรับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลองกับสมรรถนะ ประสบการณ และความรู 
เพื่อใชคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญกาวหนาในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพน้ีสามารถเทียบเคียง
และเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่น ๆ ของประเทศไดกําหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ประกอบไปดวย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

2. ระบบหมวดหมูของอาชีพ 

3. มาตรฐานอาชีพ 

3.1  การจัดทํามาตรฐานอาชีพ 
3.2  การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

5.1 การรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5.1.1 กระบวนการรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.1.2 กระบวนการตออายุองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5.2 มาตรฐานองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5.2.1 กระบวนการย่ืนขอเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.2.2 กระบวนการแนะนําและสนับสนุนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 

5.3 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.4 มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5.4.1 กระบวนการข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.4.2 คุณสมบัติของผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

6. กรอบการเช่ือมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

7. ฐานขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานขอมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

  

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

ระบบหมวดหมูของอาชีพ 

(ช่ืออาชีพและรหสัอาชีพ) 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรบัรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเช่ือมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานขอมลูคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบรหิารฐานขอมลูและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ถูกจัดทําข้ึนเพื่อเปนเกณฑในการกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กําหนดโดย

ระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแตละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ ความรู 

ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะไดจากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม 

และระดับความยากงายของการทํางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับตน  อาจจะยังไมสามารถมีนวัตกรรม แต

กําหนดวาสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑการปฏิบัติการ แตในระดับคุณวุฒิสูง ๆ จะสามารถสรางนวัตกรรม

ใหมหรือวิธีการในการทํางานหรือคิดคนเทคโนโลยีใหมในอาชีพของตนเอง  

เกณฑและคําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ไดอธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะไดจากการปฏิบัติงาน ระดับความยากงายของการทํางานและนวัตกรรมที่เปนกลาง ไมไดเฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหน่ึงเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากําลังคนของประเทศใหสามารถแขงขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใชเปนเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กําหนดเพื่อตอบสนองความตองการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนกลไกในการเช่ือมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
 

 
 
ภาพที่ 1 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ  
ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

ระดับ (Level) คําอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional 
Qualification Level 1 

ผูมีสมรรถนะปฏิบัติงานประจําข้ันพื้นฐานในบริบทการทํางานใหบรรลุตาม
คําสั่ง ภายใตการสนับสนุนและควบคุมดูแลอยางใกลชิด ใหความสําคัญกับ
การทํางาน 

Professional 
Qualification Level 2 

ผูมีสมรรถนะฝมือในงานอาชีพ ทํางานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไวแลว 
แกไขปญหาที่พบเปนประจํา ภายใตการแนะแนวและช้ีแนะของหัวหนางาน 

Professional 
Qualification Level 3 

ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกตหลักการ เลือกใชและทํางานตาม
มาตรฐาน แกปญหาทางเทคนิคหนางานควบคูกับการใชคูมือ เขาใจและ
อธิบายสาระสําคัญของงานดวยหลักการที่ถูกตอง ใชสารสนเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพของผลงาน ภายใตการแนะแนวของหัวหนางาน 

Professional 
Qualification Level 4 

ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแกไขปญหาในบริบทที่
คาดการณปญหาได ปรับใชหลักการหาขอสรุปประเด็นปญหาและตัดสินใจ
งานในหนาที่ไดดวยตนเอง ประสานการทํางานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional 
Qualification Level 5 

ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแกไขปญหาในบริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหและประเมินสถานการณไดดวย
ตนเอง มีความเปนผูนํา จัดการผลิตภาพการทํางาน ถายทอด สอนงาน และ
กํากับดูแลผูรวมงานใหบรรลุงานตามแผนได 

Professional 
Qualification Level 6 

ผูมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แกไขปญหาในบริบทที่มีความซับซอนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชองคความรูหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบงาน ใหคําปรึกษาดวยประสบการณหรือสาขางานที่มีความชํานาญ 

Professional 
Qualification Level 7 

ผูมีสมรรถนะในการบริหารจัดการแกปญหาในบริบทที่มีความซับซอนและไม
สามารถคาดการณได พัฒนา (ขยาย) องคความรูหรือนวัตกรรมใหมในงาน
อาชีพ เพื่อการพัฒนาองคการหรือกลุมวิสาหกิจอยางเปนระบบ 

Professional 
Qualification Level 8 

ผูมีสมรรถนะในการสรางสรรคองคความรูหรือนวัตกรรมใหมนําเสนอ
แนวความคิดการแกปญหาในบริบทที่ซับซอนและไมสามารถคาดการณได  มี
ผลงานที่โดดเดน มีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป ให
คําปรึกษาหรือความคิดเห็นตอสังคมดวยวิจารณญาณ ความชํานาญและความ
รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : คําที่ใชอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งน้ีเปนคําอธิบายที่เปนกลางมิไดอธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 
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คําอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะปฏิบัติงานประจําข้ันพื้นฐานในบริบทการทํางานใหบรรลุตามคําสั่ง ภายใต
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอยางใกลชิด ใหความสําคัญกบัการทํางาน 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูในระเบียบกฎเกณฑ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพที่
ใชในการปฏิบัติงานประจํา 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจําตามคําสัง่งานที่
งายและไมซับซอน 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการทํางานตามคําสั่งงาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
- มีความรับผิดชอบใหความสําคัญตองานในหนาที่ สงมอบงานตรงเวลา และปฏิบัติตน

ตามกฎระเบียบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให
แตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจางงาน (Employability) 
สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะใน
ระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอนหนา 
เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจทิัล (DL) และดานอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหนวยสมรรถนะหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  8 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 
คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะฝมือในงานอาชีพ ทํางานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวแลว แกไข
ปญหาท่ีพบเปนประจํา ภายใตการแนะแนวและช้ีแนะของหัวหนางาน 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูในขอเท็จจริงหรือหลกัการท่ีนําไปใชปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแกไขปญหาท่ีพบประจําในการทํางาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะฝมอืในการทํางานตามขั้นตอนปฏิบัติท่ีกําหนดไว
ชัดเจนไดอยางปลอดภัย 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการทํางานตามขั้นตอนปฏิบัติท่ีกําหนด 
ภายใตการแนะนําของหัวหนางาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
- มีความรับผิดชอบใหความสําคัญตองานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให
แตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจางงาน (Employability) 
สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะใน
ระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอนหนา 
เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจทิัล (DL) และดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหนวยสมรรถนะหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  9 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 
คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกตหลักการ เลือกใชและทํางานตามมาตรฐาน 
แกปญหาทางเทคนิคหนางานควบคูกับการใชคูมือ เขาใจและอธิบายสาระสาํคัญ
ของงานดวยหลักการท่ีถูกตอง ใชสารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน 
ภายใตการแนะแนวของหัวหนางาน 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและผลการ
วิเคราะหสารสนเทศ เพื่อใชตัดสินใจทํางาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะทางเทคนิคในการทํางานเลือกใชหลักการและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานไดถูกตองและปลอดภัย 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการปรับวิธีทํางานตามแบบแผน
ขอกําหนดหรือมาตรฐานการทํางานหรือคูมือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแกปญหา
หนางาน ภายใตการแนะแนวของหัวหนางาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
- มีความรับผิดชอบใหความสําคัญตองานในหนาที ่
- ใหการสนับสนุนผูรวมงานตัดสินใจแกปญหาหนางาน 
- รายงานผลการทํางานอยางตอเน่ือง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อใหแตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจาง
งาน (Employability) สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะ
ในระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอน
หนา เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหนวยสมรรถนะหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  10 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแกไขปญหาในบริบทท่ีคาดการณ
ปญหาได ปรับใชหลักการหาขอสรุปประเด็นปญหาและตัดสินใจงานในหนาท่ีได
ดวยตนเอง ประสานการทํางานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสาํคัญในงานอาชีพ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานใหดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะทางเทคนิคในการทํางานและทักษะในการ
ควบคุมงาน 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงาน
อยางตอเน่ืองดวยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
- มีความรับผิดชอบตอการกํากับดูแลควบคุมกระบวนการทํางาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเน่ือง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อใหแตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจาง
งาน (Employability) สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะ
ในระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอน
หนา เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ ดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรอืผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบหุนวยสมรรถนะหรอืเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  11 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 
คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแกไขปญหาในบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ท่ัวไป สามารถคิดวิเคราะหและประเมินสถานการณไดดวยตนเอง มีความเปนผูนํา 
จัดการผลิตภาพการทํางาน ถายทอด สอนงาน และกํากับดูแลผูรวมงานใหบรรลุ
งานตามแผนได 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูในเชิงทฤษฎีหรือหลักการท่ีซับซอนในงาน
อาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภาพการทํางาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะในการทํางานท่ีตองคิดวิเคราะหขอมูล วางแผน 
เพ่ือแกปญหาท่ีซับซอนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแกปญหางาน
ท่ีซับซอนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอยางตอเน่ือง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
• มีความรับผิดชอบตอบทบาทความเปนผูนํา ใหคําแนะนํา/สอนงานและกํากับ

ดูแลผูรวมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและสงมอบงานไดตามเปาหมาย  
• เปนแบบอยางหรอืผูนําดานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อใหแตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจาง
งาน (Employability) สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะ
ในระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอน
หนา เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหนวยสมรรถนะหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  12 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะในการบริหารจัดการ แกไขปญหาในบริบทท่ีมีความซับซอนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชองคความรูหรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ใหคําปรึกษาดวยประสบการณหรือสาขางานท่ีมีความชํานาญ 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูในเชิงทฤษฎีที่อาจนําไปปรบัใชเปนองคความรู
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทํางาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะในบริหารจัดการกลยทุธและใชองคความรูหรือ
นวัตกรรม เพ่ือแกปญหางานท่ีซับซอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการใชองคความรูหรือนวัตกรรม เพ่ือ
แกปญหาท่ีซับซอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดวยการคิดเชิงกลยุทธและใช
ศาสตรท่ีหลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
• มีความรับผิดชอบตอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ

แกปญหาท่ีซับซอนมีการเปลี่ยนแปลง การใหคําปรึกษาในสาขางานท่ีมี
ประสบการณและความชาํนาญ 

• เปนแบบอยางหรอืผูนําดานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและ

ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อใหแตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจาง
งาน (Employability) สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะ
ในระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอน
หนา เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหนวยสมรรถนะหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  13 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะในการบริหารจัดการแกปญหาในบริบทท่ีมีความซับซอนและไม
สามารถคาดการณได พัฒนา (ขยาย) องคความรูหรือนวัตกรรมใหมในงานอาชีพ 
เพื่อการพัฒนาองคการหรือกลุมวิสาหกจิอยางเปนระบบ 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูที่ใชในการประเมินและวินิจฉัยปญหาเพ่ือ
พัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมอยางเปนระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะในการคิดอยางเปนระบบเพ่ือการพัฒนาองค
ความรูหรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกรและกลุมวิสาหกิจ 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
• มีความรับผิดชอบตอการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแกปญหาท่ีคาดการณ

ไมได การใหความเห็นแกสังคมดวยวิจารณญาณท่ีถูกตองในงานอาชีพ 
• เปนแบบอยางหรอืผูนําดานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อใหแตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจาง
งาน (Employability) สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะ
ในระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอน
หนา เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหนวยสมรรถนะหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  14 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

คําอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผูมสีมรรถนะในการสรางสรรคองคความรูหรือนวัตกรรมใหมนําเสนอแนวความคิด
การแกปญหาในบริบทท่ีซับซอนและไมสามารถคาดการณได  มีผลงานท่ีโดดเดน มี
วิสัยทัศนไดรับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ใหคําปรึกษาหรือความคิดเห็นตอ
สังคมดวยวิจารณญาณ ความชํานาญและความรับผิดชอบ 

ความรู 
(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามกีารสรางสรรคองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีโดดเดนใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะข้ันสูงสุดในการทํางานท่ีใชสรางสรรคหลักการ
หรือแนวความคิดใหมในวงการอาชีพ 

ผลลัพธการประยุกตใช
(Application 
Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการสรางสรรคแนวความคิดหรือ
วิสัยทัศนใหมตอวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวา 
• มีความรับผิดชอบตอความเปนแบบอยางความสําเร็จเปนเจาของวิสัยทัศนหรือ

แนวความคิดท่ีถูกสรางสรรคขึ้นใหม ท่ีไดรับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เปนแบบอยางหรอืผูนําดานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่มีความหมายกวางและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อใหแตละสาขาวิชาชีพกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจาง
งาน (Employability) สําหรับการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

2)  คําที่ เปนตัวหนาและขีดเสนใต เปนสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกตางจากสมรรถนะ
ในระดับที่ตํ่ากวา โดยเปนคําอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอน
หนา เพื่อแสดงถึงความกาวหนาและความแตกตางของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใชภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหกําหนดเปนสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหนวยสมรรถนะหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทํางาน ใหคณะอนุกรรมการหรือผูแทนผูประกอบอาชีพพิจารณา
แลวระบุในคุณลักษณะผลลัพธการเรียนรูหรือเกณฑปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาชีพ (โดยตอง
สามารถประเมินไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ) 
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ขอมูลท่ัวไปในอุตสาหกรรม 

สภาวะอุตสาหกรรมการบิน 
 จากการรายงานของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบวาการขนสงผูโดยสารโดยภาพรวมในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ.2552-2561) มีการ
ขยายตัวของผูโดยสารเพิ่มมากข้ึน 2.8 เทา จากจํานวนผูโดยสาร 58 ลานคน ในป พ.ศ. 2552 เปนจํานวน 
162 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 แบงเปนการเติบโตของผูโดยสารระหวางประเทศเฉลี่ยรอยละ 11.2 ตอป และ
อัตราการเติบโตของผูโดยสารภายในประเทศเฉลี่ยรอยละ 13.0 ตอป และการเพิ่มข้ึนของเที่ยวบินมีความ
สอดคลองกับปริมาณของผูโดยสารที่เพิ่มมากข้ึนประมาณ 2.6 เทา จากจํานวน 422,438 เที่ยวบินในป พ.ศ. 
2552 เพิ่มข้ึนเปน 1,097,663 เที่ยวบิน  
 โดยสถานการณเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนผูถือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการในการเดินอากาศ ทั้งสิ้น 47 ราย โดยยังประกอบกิจการอยูในปจจุบันจํานวน 40 
ราย ประกอบดวยผูประกอบการขนสงทางอากาศแบบประจํา 17 ราย แบบไมประจําจํานวน 21 ราย และการ
พาณิชยอื่น จํานวน 2 ราย สําหรับแงมุมการเติบโตพบวาประเทศไทยมีจํานวนผูโดยสารภายในประเทศ 
จํานวน 78.6 ลานคน โดยเพิ่มจากปทีผานมาจํานวน 3.28 ลานคน คิดเปนรอยละ 6.1 จากปที่ผานมา เสนทาง
บิน กรุงเทพ – เชียงใหม เปนเสนทางที่มีการเติบโตของจํานวนผูโดยสารและเที่ยวบินจํานวนมากที่สุด ในขณะ
ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลี) เปนภูมิภาคที่มีผูโดยสารเดินทางมายังประเทศไทย
มากที่สุด แตภูมิภาคเอเชียใต และเอเชียตะวันออก เปนภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของผูโดยสารสูงที่สุด คือ มี
อัตราการเติบโตรอย รอยละ 14.1 และ 11.8 ตามลําดับ 
 สายการบินไทยยังคงครองสวนแบงการตลาดขนสงผูโดยสารระหวางประเทศสูงสุด รองลงมาคือ สาย
การบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งมีสถิติขอมูลที่นาสนใจวาสายการบินตนทุนตํ่าเขาสูการตลาดการบินระหวางประเทศ
สูงมากข้ึน ภาพรวมของสวนแบงตลาดเสนทางบินภายในประเทศและเสนทางระหวางประเทศ พบวาสายการ
บินไทยแอรเอเชียมีสวนแบงการตลาดมากที่สุด คือ รอยละ 29 รองลงมาคือ สายการบินไทย สายการบิน
ไทยไลออนแอร มีสวนแบงตลาดรอยละ 19 รอยละ 16 ตามลําดับ โดยสายการบินที่มีสวนแบงทางการตลาด
เสนทางบินภายในประเทศมากที่สุด คือ สายการบินไทยแอรเอเชีย รองลงมาคือ สายการบินนกแอร สายการ
บินไทย และไลออนแอร ขณะที่สายการบินไทย มีสวนแบงทางการตลาดเสนทางบินระหวางประเทศมากที่สุด 
รองลงมาคือสายการบินไทยแอรเอเชียและสายการบินไทยไลออนแอร 
 ตามยุทธศาสตร การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กลาวถึงอุตสาหกรรมของประเทศไทยในรูปแบบ New S-Curve ที่จะชวยผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตไดน้ัน อุตสาหกรรมการบินเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมเปาหมายที่สามารถชวยผลักดันใหมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม และจากการรายงานของ ICAO World Civil 
Aviation ป พ.ศ. 2560 พบวาอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง เห็นไดจากผลกําไรที่
เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจของสายการบิน ที่มาจากปจจัยหลายประการ เชน การขนสงสินคาทางอากาศ
เพิ่มมากข้ึน ประชาชนใชการเดินทางทางอากาศมากข้ึน ทําใหการบินพาณิชยยังมีความตองการเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง  และคาดการณวาการขนสงผูโดยสารในชวง 20 ปขางหนาจะเติบโตข้ึนรอยละ 4.6 ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก จะมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการขนสงผูโดยสาร เฉลี่ยถึงรอยละ 5.7 ถึง รอยละ 6 ตอป ขณะที่
ผูโดยสารทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 154.52 ลานคน ซึ่งเปนอัตราการเติบโตของผูโดยสารที่
สูงสุด และคาดการณวาจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองโดยในชวงระยะเวลา 5 ป (2561-2565) โดยคาดวาจะ
เติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.5 และในชวง 10 ปขางหนา (2561-2571) จะเติบโตเฉลี่ยถึงรอยละ 5.6  
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นอกจากน้ี บริษัท โบอิ้ง จํากัด และบริษัท แอรบัส จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตอากาศยานรายใหญของโลกได
คาดการณความตองการดานการขยายตัวดานอากาศยานของสายการบิน สอดคลองกับการขยายตัวดาน
ปริมาณการขนสงผูโดยสารไวในชวง 20 ปขางหนา โดยความตองการอากาศยานของทั่วโลกมีอัตราขยายตัว
รอยละ 4.4 ตอป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟคมีอัตราขยายรอยละ 5.6 ตอป โดยเปนภูมิภาคที่มีการขยายตัวของ
ปริมาณการขนสงผูโดยสารสูงเปนอันดับสองรองจากภูมิภาคตะวันออกลาง  (ภาพที่ 2) ซึ่งเปนความตองการที่
เกี่ยวเน่ืองกัน (Derived Demand)  สายการบินจึงตองหากลยุทธตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ผูโดยสาร 
 

 
ภาพที่ 2 แนวโนมการคาดการณการเติบโตของปริมาณการขนสงผูโดยสาร 
           (Revenue Passenger Kilometers ต้ังแตป 2017-2036) 
ที่มา : Current Market Outlook  2017 – 2026, 2017. Boeing 
 

อน่ึงที่ต้ังของประเทศไทยอยูจุดศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน จึงมีความไดเปรียบและมีบทบาทสําคัญ
ในดานการบินเชิงพาณิชย โดยที่ต้ังของกรุงเทพมหานครเปนหน่ึงในศูนยกลางดานการบินที่ใหญและสําคัญอีก
แหงหน่ึงของโลก สงผลใหมีสายการบินจํานวนมากทั้งสายการบินที่มีอยูเดิม และสายการบินที่เปดใหม ทั้งสาย
การบินตนทุนตํ่า สายการบินที่ใหการบริการเต็มรูปแบบเปดใหบริการ บงช้ีใหเห็นวาความตองการใน
อุตสาหกรรมการบินยังแข็งแกรงอยางตอเน่ือง กลาวคือ การที่ผูโดยสารมีความตองการในการเดินทางทาง
อากาศที่เพิ่มมากข้ึน สงผลใหสายการบินหาวิธีที่จะตอบสนองความตองการน้ัน ไมวาจะเปนการเพิ่มเสนทาง
บิน เพิ่มเที่ยวบิน เพิ่มจํานวนที่น่ังของผูโดยสาร ตลอดทั้งเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการบิน อาทิ พนักงานฝาย
สนับสนุนภาคพื้นและพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจํานวนมากข้ึน ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรขององคกร     
การผลิตบัณฑิตของสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชนหลายแหลง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่เติบโต
อยางรวดเร็ว ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลจึงมีความสําคัญอยางย่ิง 

จากการขยายเสนทางดานการบินและความตองการในดานการเดินทางของผูโดยสารทางเครื่องบิน 
แนวโนมของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจ
การบินในภูมิภาค วิเคราะหไดจากการขยายเสนทางการบินที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงไปยังเอเชียตะวันออก
เฉียงใตซึ่งเปนกลุมประเทศที่อยูระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
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สามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางภูมิศาสตรทางการบิน เพื่อเช่ือมตอ CLMV กับประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดจะ
นํามาซึ่งความเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางมหาศาล สอดคลองกับบทวิเคราะหแนวโนมธุรกิจการบินของ
ประเทศไทย จากศูนยวิจัยกสิกร (ฉบับที่ 2780) กลาววาในอดีตธุรกิจการบินมีความลําบากในการเขามา
แขงขันของสายการบินที่คอนขางตํ่า เน่ืองจากเปนธุรกิจที่ตองการลงทุนมากในการซื้อเครื่องบิน แตปจจุบันน้ี
สายการบินสามารถเชาเครื่องบินได ทําใหโอกาสการเติบโตทางธุรกิจมีมากและงายย่ิงข้ึน จึงเปนโอกาสของ
ประเทศไทยที่ตองมีความพรอม เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน  

ในขณะที่สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมในกลุมประเทศอาเซียน มีการขยายขีดความสามารถดาน
อุตสาหกรรมการบินและการขนสงเชนเดียวกับประเทศไทย ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย แตคาใชจาย
ในการใหบริการดานการบิน (Landing/ Take off/ Parking) ของประเทศไทยตํ่ากวาประเทศในอาเซียน จึง
ทําใหมีความสามารถในการแขงขันดานตนทุน และอีกหน่ึงปจจัยที่สําคัญในการรองรับขีดการแขงขัน 
สอดคลองกับการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI)  ที่ภาพรวมของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการบินไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก BOI จํานวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ดังน้ันการ
เติบโตที่เพิ่มข้ึนคือการสรางตนทนุทางดานบคุลากรจึงมีความจําเปนตองมีความเปนมาตรฐานสากลเพื่อรองรบั
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหปรับปรุงกรอบคุณวุฒิแหงชาติใหสอดคลองกับคุณวุฒิอาเซียน (ASEAN  
Qualifications Reference Framework: AQRF) และกรอบคุณวุฒิแหงชาติ(National Qualifications 
Framework: NQF)  ตามนโยบายขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิและประกันคุณวุฒิใหรองรับและเทียบเคียงไดกับ
คุณวุฒิอาเซียนและคุณวุฒิแหงชาติ การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สูกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ    
(8 ระดับ) ดวยความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน คณะทํางาน และผูเช่ียวชาญ จากบุคคลใน
สาขาอาชีพธุรกิจการบินทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ใหเหมาะสมกับประเทศไทย และสูความ
มาตรฐานสากล เพื่อใหผูสอบประเมินสมรรถนะนําไปใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามความตองการของ
ผูประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเพื่อเปนการเสริมสรางความสามารถ สรางการยอมรับในระดับสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานอาชีพ 
สาขาวิชาชีพการบนิ 

สาขาบริการภาคพื้นและสนบัสนนุการบนิภาคพืน้ในอาคาร 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ 

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบิน
ภาคพื้นในอาคาร 
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 

 ครั้งที่ 1 
3. ทะเบียนอางอิง (Imprint) 

 ไมม ี
4. ขอมูลเบ้ืองตน 

 พนักงานบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคารมีหนาที่หลักคือ อํานวยความสะดวก
ใหแกผูโดยสารภายในบริเวณอาคาร โดยปฏิบัติตามขอกําหนด และขอบังคับตามที่สายการบินและองคกร
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดกําหนดข้ึน พนักงานบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคารตองมีความรู ใน
หนาที่สําคัญของพนักงานสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร และในหนาที่สําคัญของพนักงานตอนรับผูโดยสาร
ภาคพื้น ซึ่งในปจจุบันความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญตามมาตรฐานสายการบิน พนักงานบริการภาคพื้นและ
สนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคารจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ ความ
พรอมทั้งรางกายและจิตใจเพื่อปฏิบัติหนาที่ในลักษณะงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแตละครั้ง 

 ครั้งที่ 1 
6. ครั้งท่ี 1: วัน/เดือน/ป 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

การทบทวนคุณวุฒิวิชาชีพจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ เปน 8 ระดับ มีรายละเอียดดังน้ี  

- เพิ่มระดับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานตอนรบัผูโดยสารภาคพื้น  ระดับ 3  

- ปรับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพืน้  ระดับ 3 เปน ระดับ 4 

- ปรับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพืน้  ระดับ 4 เปน ระดับ 5 

- เพิ่มระดับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานสํารองบัตรโดยสาร  ระดับ 3 

- ปรบัระดับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานสํารองบัตรโดยสาร  ระดับ 3 เปน ระดับ 4 

- ปรับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานสํารองบัตรโดยสาร  ระดับ 4 เปน ระดับ 5 

7. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีครอบคลุม (Professional Qualifications included) 

 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร 
- อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- อาชีพพนักงานสํารองบัตรโดยสาร   ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

8. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีเก่ียวของ (Related Professional Qualifications) 

 ไมม ี
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9. หนวยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of all units of competence within this 
occupational standard) 

 30101 อํานวยความสะดวกการสํารองที่น่ัง 
 30102  อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูโดยสาร 
 30103 อํานวยความสะดวกดานขอมูลแกผูโดยสาร 
 30104 ใหความชวยเหลือผูโดยสารในกรณีเหตุการณไมปกติ 
 30105 อํานวยความสะดวกแกผูโดยสารบรเิวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 
 30106 ตรวจสอบการรกัษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

30107  ปรับปรงุคุณภาพการบริการ 
 30108 อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับบัตรโดยสาร 
 30109 จัดการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Itinerary Change) 
 30110 อํานวยความสะดวกในการเรียกเก็บคาระวางสมัภาระเกินจากที่สายการบินกําหนด 
 30111 คนหาขอมูลการสํารองที่น่ังใหแกผูโดยสาร 
 30112 ใหบรกิารสํารองที่น่ังแกผูโดยสาร 
 30113  ใหความชวยเหลือดานขอมูลการเดินทางแกผูโดยสาร 

30114 สนับสนุนการใหบริการผูโดยสารในการเดินทาง 
 30201 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการรักษาความปลอดภัย 
 30202 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการบรกิารผูโดยสาร 
 30301 จัดสรรกําลังคนในการปฏิบัติงาน 

30302 จัดสรรอปุกรณในการใหบรกิารผูโดยสาร 
 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  21 

10. คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน 

คุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  

10.1 อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพ้ืน ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 ผูที่มีสมรรถนะในระดับน้ี มีความรูความเขาใจในภาพรวมของการบริการผูโดยสารภาคพื้น บทบาท 
หนาที่ของพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นภายใตสถานการณตาง ๆ และมีความ
เขาใจในข้ันตอนการเดินทางของผูโดยสาร และประเภทตาง ๆ ของผูโดยสาร มีความเขาใจในพื้นที่การ
ปฏิบัติงานของทาอากาศยาน (Airside and Landside) รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในทาอากาศยาน 
มีความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตใชคําศัพทเฉพาะทาง (Aviation Jargon) หรือสามารถสืบคนขอมูล
จากแหลงขอมูลที่เปนทางการโดยใชเครื่องมือสารสนเทศในการแกปญหาเฉพาะหนา รวมถึงสามารถสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษเบื้องตนกับผูโดยสาร มีความสามารถในการอานขอมูลการเดินทางและบัตรโดยสารของ
ผูโดยสาร (Ticket Itinerary) สามารถใหขอมูลรายละเอียดเที่ยวบินจากระบบหนาจอแสดงเที่ยวบิน (Flight 
Information Display System) ไดอยางถูกตอง มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในกฎขอบังคับความ
ปลอดภัยตามหลักการบินเบื้องตน รวมถึงมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (Prohibited Items) และ
สินคาอันตรายประเภทตาง ๆ (Dangerous Goods) สามารถสังเกตถึงความผิดปกติของผูโดยสารและ
สัมภาระ มีความรู ความเขาใจพื้นฐานในประเภทตาง ๆ ของเอกสารการเดินทาง 

 การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. เปนบุคคลทั่วไป มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ  
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 หลักเกณฑการตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 

 1. ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฯ แจงความประสงคตอองคกรรับรองฯ โดย
แสดงหลักฐานการทํางานรวมในอาชีพอยางนอย 1 ป สอบทุกหนวยสมรรถนะของระดับ 3 ดวยการสอบ
สัมภาษณ 

 2. หากไมสามารถแสดงหลักฐานการทํางานรวมในอาชีพอยางนอย 1 ป และหนังสือรับรองฯ ยังไม
หมดอายุ สอบทุกหนวยสมรรถนะของระดับ 3 ดวยการสอบสัมภาษณ  

3. หากไมสามารถแสดงหลักฐานการทํางานรวมในอาชีพอยางนอย 1 ป และหนังสือรับรองฯ 
หมดอายุ สอบครบทุกหนวยสมรรถนะของระดับ 3 ดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก การสอบสัมภาษณ
และการสอบปฏิบัติงานในสถานการณจําลอง 

 กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลทั่วไป 

หนวยสมรรถนะ (หนวยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

  30113 ใหความชวยเหลือดานขอมูลการเดินทางแกผูโดยสาร 

30114 สนับสนุนการใหบริการผูโดยสารในการเดินทาง  
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10.2 อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพ้ืน ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

ผูที่มีสมรรถนะในระดับน้ี สามารถดําเนินการลงทะเบียนบัตรโดยสาร และตรวจรับสัมภาระ เตรียม
เอกสารและอุปกรณกอนการใหบริการ ใหคําแนะนําและขอมูลตาง ๆ เพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาพื้นฐาน 
สามารถอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูโดยสาร ตรวจรับสัมภาระลงหองเก็บสัมภาระใตทองเครื่อง 
ตรวจสอบสัมภาระข้ึนเครื่องของผูโดยสาร และอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือผูโดยสารบริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง มีทักษะในการตรวจการรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง สามารถ
ตรวจสอบอัตลักษณกับเอกสารการเดินทางของผูโดยสาร และประยุกตใชคูมือการปฏิบัติงาน ขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสายการบิน สนามบิน และประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางโดยเครื่องบิน หนวยงานการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ รวมถึงมีความสามารถทางเทคนิค ในการใช
อุปกรณการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการผูโดยสารภาคพื้น มีความรูความเขาใจในศัพทเฉพาะ 
ศัพทเทคนิคตาง ๆ ปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นไดอยางอิสระ หากเกิดปญหาความ
ผิดปกติ สามารถแกไขปญหาภายใตคําแนะนําของผูบังคับบัญชา และสรุปผลการแกไขปญหาได 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. เปนพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นที่มีประสบการณทํางานตอเน่ืองอยางนอย 1 ป พรอมมี
หลักฐานยืนยัน 

2. หากปจจุบันไมไดเปนพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ตองมีประสบการณเปนพนักงานตอนรับ
ผูโดยสารภาคพื้นตอเน่ืองอยางนอย 1 ป โดยระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหนาที่ตองไมเกิน 2 ป พรอมมีหลักฐาน
ยืนยัน 

หลักเกณฑการตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 

1. ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพแจงความประสงคตอองคกรรับรองขอตออายุ
โดยแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 3 ปอยางตอเน่ือง และตองสอบครบทุกหนวยสมรรถนะของระดับ 4 
ดวยการสอบสัมภาษณ  

2. หากไมสามารถแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 3 ปอยางตอเน่ือง หรือหนังสือรับรองฯ 
หมดอายุ จะสอบทุกหนวยสมรรถนะของระดับ 4 ดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก การสอบสัมภาษณ
และการสอบปฏิบัติงานในสถานการณจําลอง 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูประกอบวิชาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น หรือ พนักงานสายงานบริการภาคพื้น ที่เคยมี
ประสบการณดานการตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

หนวยสมรรถนะ  (หนวยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

  30102  อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูโดยสาร 
  30103 อํานวยความสะดวกดานขอมูลแกผูโดยสาร 
  30105 อํานวยความสะดวกแกผูโดยสารบรเิวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 
  30106 ตรวจสอบการรกัษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

30201 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการรักษาความปลอดภัย 
  30202 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการบรกิารผูโดยสาร 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  23 

10.3 อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพ้ืน ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

ผูที่มีสมรรถนะในระดับน้ี มีทักษะทางความคิดในการวางแผน สามารถจัดสรรอัตรากําลังในการ
ปฏิบัติงานประจําวัน ใหความชวยเหลือผูโดยสารบริเวณเคานเตอรตรวจรับบัตรโดยสารและบริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง ดูแลความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ผูโดยสาร แกปญหาที่คาดการณได สามารถประสานงานเพื่อผลการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิด
อยางเปนระบบในการวางแผนอัตรากําลังตามสถานการณตาง ๆ เปนหัวหนางานระดับตนที่มีความรูและความ
ชํานาญในงานบริการผูโดยสารภาคพื้น มีทักษะการสื่อสาร การสังเกต สามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาใน
การทํางานแกบุคลากรเพื่อแกไขปญหาที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ถายทอดขอมูลไดถูกตอง สรุปปญหาเพื่อรายงานผูบังคับบัญชาโดยใชความรู ประสบการณ ขอปฏิบัติ ระเบียบ
วิธี และเทคนิคทางความคิดในการตัดสินใจแกปญหาที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังและพัฒนาคุณภาพการบริการ
ในการอํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. เปนพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นที่มีประสบการณทํางานตอเน่ืองอยางนอย 3 ป พรอมมี
หลักฐานยืนยัน  

2. หากปจจุบันไมไดเปนพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ตองมีประสบการณเปนพนักงานตอนรับ
ผูโดยสารภาคพื้นตอเน่ืองอยางนอย 3 ป โดยระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหนาที่ตองไมเกิน 2 ป พรอมมีหลักฐาน
ยืนยัน 

3. กรณีเปนผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 จะตองถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอยาง
นอย 1 ป และหนังสือรับรองฯ ยังไมหมดอายุ จะสอบเฉพาะหนวยสมรรถนะจํานวน 4 หนวยสมรรถนะ ไดแก 
30104 30107 30301 และ 30302 โดยทําการทดสอบดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบ
สัมภาษณ 

3.1 กรณีเปนผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ) 
จะตองถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอยางนอย 1 ป และหนังสือรับรองฯ ยังไมหมดอายุ จะสอบเฉพาะ
หนวยสมรรถนะจํานวน 4 หนวยสมรรถนะ ไดแก 30104 30107 30301 และ 30302 

3.2 กรณีเปนผูที่ไดรับการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และหนังสือรับรองฯ หมดอายุ ผูประสงค
เขารับการทดสอบจะตองแสดงหลกัฐานการทํางานในอาชีพ 3 ปอยางตอเน่ือง จะสอบทุกหนวยสมรรถนะดวย
การสอบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ 

หลักเกณฑการตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 

1. ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพแจงความประสงคตอองคกรรับรองขอตออายุ
หนังสือรับรองโดยแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 3 ปอยางตอเน่ือง และตองสอบครบทุกหนวยสมรรถนะ
ของระดับ 5 ดวยการสอบสัมภาษณ 

2. หากไมสามารถแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 3 ปอยางตอเน่ือง หรือหนังสือรับรองฯ 
หมดอายุ จะสอบทุกหนวยสมรรถนะดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ 

 กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  24 

หนวยสมรรถนะ  (หนวยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

  30103 อํานวยความสะดวกดานขอมูลแกผูโดยสาร 
30104 ใหความชวยเหลือผูโดยสารในกรณีเหตุการณไมปกติ 
30107  ปรับปรงุคุณภาพการบริการ 
30201 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการรักษาความปลอดภัย 
30301 จัดสรรกําลังคนในการปฏิบัติงาน 
30302 จัดสรรอปุกรณในการใหบรกิารผูโดยสาร 

  
10.4 อาชีพพนักงานสํารองบัตรโดยสาร ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

ผูที่มีสมรรถนะในระดับน้ี สามารถใหบริการสํารองที่น่ังใหแกผูโดยสาร โดยสามารถเขาถึงระบบเพื่อ
สืบคนขอมูลที่จําเปนในการสํารองที่น่ัง และใหคําแนะนําใหแกผูโดยสาร รวมถึงสามารถใชคําศัพทเฉพาะทาง
และรหัสคําสั่งที่เกี่ยวกับการสํารองที่น่ัง มีความสามารถในการใชระบบสํารองที่น่ังและนํามาประยุกตใชเพื่อ
คนหาขอมูลพื้นฐานที่จําเปน ภายใตการควบคุมแนะแนวของผูบังคับบัญชา 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. เปนบุคคลทั่วไป มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ 

2. วุฒิการศึกษาข้ันตํ่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเทา 

หลักเกณฑการตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 

1. ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรอง สามารถแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 1 ปอยางตอเน่ือง 
และแสดงหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิมทั้งที่ยังไมหมดอายุหรือหมดอายุแลว จะสอบประเมินเฉพาะ
การสอบปฏิบัติในสถานการณจําลองเทาน้ัน 

2. หากไมสามารถแสดงหลกัฐานการทํางานในอาชีพ 1 ปอยางตอเน่ือง หรือหนังสือรับรองฯ หมดอายุ 
ตองสอบครบทุกหนวยสมรรถนะของระดับ 3 ดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบปฏิบัติงาน
ในสถานการณจําลอง 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

บุคคลทั่วไปทีส่นใจจะเขารับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานการ
บริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสํารองบัตรโดยสาร 

หนวยสมรรถนะ  (หนวยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

30111 คนหาขอมูลการสํารองที่น่ังใหแกผูโดยสาร 

30112 ใหบริการสํารองที่น่ังแกผูโดยสาร 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  25 

10.5 อาชีพพนักงานสํารองบัตรโดยสาร ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

ผูที่มีสมรรถนะในระดับน้ี สามารถอํานวยความสะดวกในการสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร 
สามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรโดยสาร ใหคําแนะนําและขอมูลในการสํารองที่น่ังใหแก
ผูโดยสาร สามารถใชคําศัพทเฉพาะทางและรหัสคําสั่งที่เกี่ยวกับการสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสารได มี
ความสามารถทางเทคนิคในการใชระบบสํารองที่น่ัง สามารถสรุปผลและแกไขปญหาไดโดยประยุกตใชทฤษฎี 
เครื่องมือและขอมูลพื้นฐาน ภายใตการควบคุมแนะแนวของผูบังคับบัญชา มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางานของตนเองใหมีความเช่ียวชาญในการทํางานไดอยางตอเน่ือง  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. เปนพนักงานสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสารมีประสบการณทํางานตอเน่ืองอยางนอย 1 ป พรอม
มีหลักฐานยืนยัน 

2. หากปจจุบันไมไดเปนพนักงานสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร ตองมีประสบการณเปนพนักงาน
สํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสารตอเน่ืองอยางนอย 1 ป โดยระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหนาที่ตองไมเกิน 2 ป 
พรอมมีหลักฐานยืนยัน 

หลักเกณฑการตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 

1. ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพแจงความประสงคตอองคกรรับรองขอตออายุ
หนังสือรับรองโดยแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 3 ปอยางตอเน่ือง พรอมแสดงหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพฉบับเดิม สอบประเมินเฉพาะการสอบปฏิบัติในสถานการณจําลองเทาน้ัน 

2. หากไมสามารถแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 3 ปอยางตอเน่ือง หรือหนังสือรับรองฯ 
หมดอายุ ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทําการทดสอบดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก การสอบสัมภาษณ และการสอบปฏิบัติในสถานการณจําลอง 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 ผูที่สนใจที่จะเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานการบริการภาคพื้นและ
สนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร เชน ผูที่อยูในอุตสาหกรรมการบิน ผูประกอบวิชาชีพสํารองบัตรโดยสาร
และบุคคลทั่วไปผูมีประสบการณทางดานการสํารองบัตรโดยสาร 

หนวยสมรรถนะ  (หนวยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

30101 อํานวยความสะดวกการสํารองที่น่ัง 

  30108 อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับบัตรโดยสาร 
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10.6 อาชีพพนักงานสํารองบัตรโดยสาร ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

ผูที่มีสมรรถนะในระดับน้ี สามารถจัดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางและขอมูลบัตรโดยสาร (Itinerary 
Change) สามารถคํานวณคาระวางสัมภาระเกินจากที่สายการบินกําหนดได สามารถสรุปผลการเก็บคาระวาง
สัมภาระเกินและรายงานตอผูที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง สามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารไดอยาง
อิสระ สามารถหาขอมูลเบื้องลึก นํามาวิเคราะห และวางแผนในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินตามความตองการ
ของผูโดยสาร รวมถึงสามารถตัดสินใจและใหความชวยเหลือผูโดยสารในกรณีที่บัตรโดยสารไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได มีทักษะในการแกปญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถวางแผนการทํางานและ
ประสานงานกับผูอื่นหรือหนวยงานอื่นเพื่อใหงานที่รับผิดชอบบรรลุไดตามเปาหมาย 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. เปนพนักงานสํารองทีน่ั่งและบัตรโดยสารที่มีประสบการณในตําแหนงหัวหนางานทางดานสํารองที่
น่ังและออกบัตรโดยสารมาแลวอยางนอย 1 ป หรือ มีประสบการณทางดานสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร
มาแลวอยางนอย 4 ป พรอมมีหลักฐานยืนยัน    

2. หากปจจุบันไมไดเปนพนักงานสํารองที่น่ังและบัตรโดยสาร ตองมีประสบการณการเปนพนักงาน
สํารองที่น่ังและบัตรโดยสารตอเน่ืองอยางนอย 4 ป พรอมมีหลักฐานยืนยัน โดยระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหนาที่
ตองไมเกิน 2 ป  

3. กรณีเปนผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 จะตองถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอยาง
นอย 2 ป และหนังสือรับรองฯ ยังไมหมดอายุ จะสอบเฉพาะหนวยสมรรถนะ จํานวน 2 หนวย ไดแก 30109 
และ 30110 โดยทําการทดสอบดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ 

3.1 กรณีเปนผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ) 
จะตองถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอยางนอย 2 ป และหนังสือรับรองฯ ยังไมหมดอายุ จะสอบเฉพาะ
หนวยสมรรถนะ จํานวน 2 หนวย ไดแก 30109 และ 30110 โดยทําการทดสอบดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ 

3.2 กรณีเปนผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และหนังสือรับรองฯ หมดอายุ ผูประสงค
เขารับการทดสอบจะตองแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 4 ปอยางตอเน่ือง จะสอบหนวยสมรรถนะจํานวน 
3 หนวยสมรรถนะ ไดแก 30108 30109 และ 30110 โดยทําการทดสอบดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ 

หลักเกณฑการตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 

1. ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพแจงความประสงคตอองคกรรับรองขอตออายุ
หนังสือรับรองโดยแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 4 ปอยางตอเน่ือง พรอมแสดงหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพฉบับเดิม ทั้งน้ีการตออายุหนังสือรับรองฯ จะสอบประเมินเฉพาะการสอบสัมภาษณเทาน้ัน 

2. หากไมสามารถแสดงหลักฐานการทํางานในอาชีพ 4 ปอยางตอเน่ือง หรือหนังสือรับรองฯ 
หมดอายุ ผูประสงคขอตออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทําการทดสอบดวยการสอบขอสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ  
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กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

1. บุคคลที่ทํางานในระดับหัวหนางานทางดานสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร 

2. บุคคลที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมการบินทางดานสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร ไมตํ่ากวา 4 ป 

หนวยสมรรถนะ  (หนวยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

30101 อํานวยความสะดวกการสํารองที่น่ัง 

30108 อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับบัตรโดยสาร  

30109 จัดการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Itinerary Change) 

30110 อํานวยความสะดวกในการเรียกเก็บคาระวางสัมภาระเกินจากที่สายการบินกําหนด 
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ตารางแผนผังแสดงหนาท่ี 

1. ตารางแสดงหนาท่ี 

 
 

ความมุงหมายหลัก 
Key Purpose  

บทบาทหลัก 
Key Roles  

หนาท่ีหลัก 
Key Functions 

คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 

พัฒนาบุคลากรทางดานการบิน
ในอุตสาหกรรมการบินใหมี
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
 

 30 สนับสนุนการบินภาคพื้นที่
เกี่ยวของกบัการบรกิาร
ผูโดยสาร  
 
 

 301 ใหบริการผูโดยสาร 

  
302 ประสานงานหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

  
303 จัดการทรัพยากรทีเ่กี่ยวของกบั

การบริการผูโดยสาร 
 

คําอธิบาย 
ตารางแผนผังแสดงหนาที่เปนแผนผังที่ใชวิเคราะหหนาที่งานเพื่อใหไดหนาที่หลัก (Key Function) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนครั้งที่ 1 ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 
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2. ตารางแสดงหนาท่ี (ตอ) 

 

หนาท่ีหลัก 
Key Functions  

หนวยสมรรถนะ 
Units of Competency  

หนวยสมรรถนะยอย 
Elements of Competency 

รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 

301 ใหบรกิาร
ผูโดยสาร  

30101 อํานวยความสะดวกการ
สํารองที่น่ัง  

30101.01 สํารองที่น่ังตามความ
ตองการของผูโดยสาร 

  

  

30101.02 บันทึกรายละเอียดในการ
สํารองที่น่ัง 

  

 

  

 

30101.03 บันทึกรายละเอียดของ
การบริการพิเศษสําหรบั
ผูโดยสารทีร่องขอ 

  

 

30102 อํานวยความสะดวกใน
การลงทะเบียน
ผูโดยสาร  

30102.01 เตรียมความพรอมกอน
การใหบริการ 

  

 
  

 
30102.02 ตอนรับผูโดยสาร 

  

30102.03 ออกบัตรข้ึนเครื่อง 
(Boarding Pass) ใหแก
ผูโดยสาร  

  
 

  
 

30102.04 ตรวจสอบสัมภาระลงหอง
เก็บสัมภาระใตทองเครื่อง 

  
 

  
 

30102.05 ตรวจรบัสมัภาระลงหอง
เก็บสัมภาระใตทองเครื่อง 

  

 
  

 

30102.06 ตรวจสมัภาระนําติดตัวข้ึน
เครื่อง 

 

30103 อํานวยความสะดวกดาน
ขอมูลแกผูโดยสาร 

30103.01 ใหขอมูลดานการบริการ
และกฎขอบงัคับที่
เกี่ยวของ 

30103.02 ใหขอมูลในการแกไข
ปญหาแกผูโดยสาร 

 

30104 
  
 

ใหความชวยเหลือ
ผูโดยสารในกรณี
เหตุการณไมปกติ  

30104.01 แกไขปญหาทีเ่กี่ยวของกบั
ผูโดยสาร 

  

30104.02 แกไขปญหาทีเ่กี่ยวกบั
เที่ยวบิน 

ทบทวนครั้งที่ 1 ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 
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หนาท่ีหลัก 
Key Functions  

หนวยสมรรถนะ 
Units of Competency  

หนวยสมรรถนะยอย 
Elements of Competency 

รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 

   30105 อํานวยความสะดวกแก
ผูโดยสารบริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง 

 30105.01 
 

ใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการข้ึนเครื่อง 

  

 

 

30105.02 ใหความชวยเหลือแก
ผูโดยสารบริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง 

  

 

30106 
 

ตรวจสอบการรกัษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

30106.01 
 

ตรวจสอบเอกสารการ
เดินทางของผูโดยสาร 

  

 

 

 

 

30106.02 
 

ตรวจสอบผูโดยสาร
บริเวณประตูทางออกข้ึน
เครื่อง 

  
 

30107 ปรับปรงุคุณภาพการ
บริการ 

30107.01 สังเกตการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

  
  

30107.02 ตรวจสอบความพรอมของ
พนักงาน 

  
 

 

30107.03 นําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรงุคุณภาพการ
บริการ 

  
 

30108 
 

อํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับบัตรโดยสาร 

30108.01 ออกบัตรโดยสารตาม
ความตองการของ
ผูโดยสาร 

 
 
 

  

30108.02 ตรวจสอบเงื่อนไขของ
บัตรโดยสาร 

  

30108.03 ยกเลกิบัตรโดยสารตาม
ความตองการของ
ผูโดยสาร 

 

30109 
 

จัดการเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง (Itinerary 
Change)  

 

30109.01 เปลี่ยนแปลงขอมลูการ
เดินทางตามความ
ตองการของผูโดยสาร  

  
  

30109.02 ใหความชวยเหลือกรณี
บัตรโดยสารไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 
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หนาท่ีหลัก 
Key Functions  

หนวยสมรรถนะ 
Units of Competency  

หนวยสมรรถนะยอย 
Elements of Competency 

รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 

  
 

30110 
 

อํานวยความสะดวกใน
การเรียกเก็บคาระวาง
สัมภาระเกินจากทีส่าย
การบินกําหนด 

30110.01 ใหขอมูลการเรียกเกบ็คา
ระวางสมัภาระเกิน 

  

  

30110.02 เรียกเก็บคาระวาง
สัมภาระเกิน 

30111 คนหาขอมูลการสํารองที่
น่ังใหแกผูโดยสาร 

30111.01
  

เขาระบบเพื่อคนหาขอมลู
การสํารองที่น่ัง 

30111.02 แสดงขอมลูทีจ่ําเปนใน

การสํารองที่น่ัง 

30112 

 

ใหบรกิารสํารองที่น่ังแก

ผูโดยสาร 

30112.01 ตรวจสอบที่น่ังตามความ

ตองการของผูโดยสาร 

30112.02 บันทึกขอมลูการสํารองที่

น่ังของผูโดยสาร 

30113 
 

ใหความชวยเหลือดาน
ขอมูลการเดินทางแก
ผูโดยสาร 

30113.01 ใหขอมูลเที่ยวบินแก
ผูโดยสาร 

30113.02 ใหขอมูลเกี่ยวกบัเอกสาร
การเดินทาง 

30113.03 ใหขอมูลสัมภาระของ
ผูโดยสารตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยสากล 

30113.04 ใหขอมูลดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารทา
อากาศยาน 

30114 
 

สนับสนุนการใหบริการ
ผูโดยสารในการเดินทาง 

30114.01 ชวยสังเกตลักษณะของ
ผูโดยสารกอนรับบรกิาร 

30114.02 ชวยสังเกตลักษณะ
สัมภาระของผูโดยสาร
กอนรับบรกิาร 

30114.03 ชวยเตรียมความพรอม 
(Pre Screen) บริเวณ
ประตูทางออกข้ึนเครื่อง 
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หนาท่ีหลัก 
Key Functions  

หนวยสมรรถนะ 
Units of Competency  

หนวยสมรรถนะยอย 
Elements of Competency 

รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 

302 ประสานงาน
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

30201 ติดตอประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การรกัษาความ
ปลอดภัย  

30201.01  
 
 

ประสานงานการรกัษา
ความปลอดภัยบริเวณ
เคานเตอรตรวจรับบัตร
ข้ึนเครื่อง 

  30201.02  
 

ประสานงานการรกัษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

 

 
 
 

 

30202 ติดตอประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริการผูโดยสาร 
 

30202.01 ประสานงานการบริการ
บริเวณเคานเตอรตรวจรับ
บัตรข้ึนเครื่อง 

  

 

 

30202.02 ประสานงานการบริการ
บริเวณประตูทางออกข้ึน
เครื่อง 

303 จัดการทรัพยากร
ที่เกี่ยวของกบัการ
บริการผูโดยสาร 

30301 จัดสรรกําลังคนในการ
ปฏิบัติงาน 

30301.01 กําหนดอัตรากําลงัของ
ผูปฏิบัติงานประจําวัน 

  30301.02 กําหนดอัตรากําลงัของ
ผูปฏิบัติงานกรณีเกิด
เหตุการณไมปกติ  

  

 
 

30302 จัดสรรอปุกรณในการ
ใหบรกิารผูโดยสาร  

30302.01 จัดสรรอปุกรณของ
ผูปฏิบัติงานประจําวัน 

 
  

30302.02 จัดเตรียมอุปกรณที่
ใหบรกิารของสายการบิน 

 
คําอธิบาย ตารางแผนผังแสดงหนาที่ (ตอ) เปนแผนผังที่ใชวิเคราะหหนาที่งานหลังจากไดหนาที่หลัก (Key 
Functions)เพื่อใหได หนวยสมรรถนะ (Units of Competence) และ หนวยสมรรถนะยอย (Elements of 
Competence) 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30101          2. ชื่อหนวยสมรรถนะ        อํานวยความสะดวกการ 

    สํารองที่น่ัง 

3. ทบทวนครั้งท่ี  1                        4. สรางใหม  - 

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

           4221 อาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการสํารองที่น่ัง และออกบัตรโดยสาร 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามความตองการของผูโดยสาร สามารถใสคําสั่งการขอบริการพิเศษเกี่ยวกับอาหาร 
บริการรถเข็นโดยสามารถบันทึกรายละเอียดไดอยางถูกตอง ตามทฤษฎี โดยสามารถใชเครื่องมือและขอมูล
พื้นฐาน ภายใตการควบคุมแนะแนวของผูบังคับบัญชา 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

 ผูประกอบวิชาชีพในธุรกิจการบิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) 

 - มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน 

- ขอกําหนดเกี่ยวกับการสํารองที่น่ังของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA’s 
Reservations Handbook) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30101.01 สํารองที่น่ังตาม
ความตองการของผูโดยสาร 

1. ตรวจสอบที่น่ังที่วางในระบบตามความ
ตองการของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

2. นําเสนอทางเลือกในกรณีไมมทีี่วางตรง
ตามความตองการของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

3. ใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
สายการบินทีผู่โดยสารตองการ 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

30101.02 บันทึกรายละเอียด
ในการสํารองที่น่ัง 

1. บันทึกขอมลูของผูโดยสารไดอยาง
ถูกตอง  

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

2. บันทึกขอมลูของเที่ยวบินไดอยางถูกตอง  - สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

3. ยืนยันความถูกตองของขอมลูในการ
สํารองที่น่ังของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

30101.03 บันทึกรายละเอียด
ของการบริการพเิศษสําหรับ
ผูโดยสารทีร่องขอ 

1. แนะนําผูโดยสารเกี่ยวกับบริการพิเศษ
ของสายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

2. บันทึกบริการพเิศษไดถูกตองตามความ
ตองการของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

3. ทบทวนขอมลูเกี่ยวกับบริการพิเศษให
ผูโดยสารทราบ 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skills and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นในระหวางการใหบรกิารสํารองทีน่ั่งและออกบัตรโดยสาร 

- ทักษะการใชคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการสํารองทีน่ั่ง และออกบัตรโดยสาร รวมทั้งรหัส
คําสั่งตาง ๆ 

- ทักษะการอาน และการตีความขอมูลในการสํารองที่น่ัง และออกบัตรโดยสาร เชน ขอมูล
ผูโดยสาร คํารองขอพิเศษ ราคาบัตรโดยสาร เงื่อนไขของบัตรโดยสาร 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  35 

- ทักษะในการใชระบบปฏิบัติการสากลในการสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ทักษะการสื่อสารเชิงโนมนาวผูโดยสารใหตัดสินใจเลอืกแนวทางตามที่พนักงานสํารองบัตร
นําเสนอ 

 (ข) ความตองการดานความรู 

- คําศัพทเฉพาะทางในการสํารองที่น่ัง และออกบัตรโดยสาร 

- ความรูเกี่ยวกับระบบสํารองที่น่ัง และออกบัตรโดยสาร 

- ความรูเกี่ยวกับขอมลูบนบัตรโดยสาร 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิ และควรที่จะใชประกอบรวมกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skilled and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- เอกสาร/หนังสือรับรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสอบปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 

- แบบประเมินการสอบขอเขียน 

- ใบผานการฝกอบรมในการใหบรกิารสํารองที่น่ังและออกบตัรโดยสาร (ถามี) 

  (ค) คําแนะนําในการประเมิน   

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตามขอกําหนด
ของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานตามขอกําหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หนังสือรับรองการทํางาน และการสอบปฏิบัติ 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตในการอํานวยความสะดวกการสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร เริ่มต้ังแตการสํารองที่น่ัง 
และออกบัตรโดยสารใหผูโดยสารตามความตองการของผูโดยสาร รวมทั้งการใสคําสั่งการขอบริการพิเศษ
เกี่ยวกับอาหาร บริการรถเข็น หรือการบริการพิเศษตามที่สายการบินมีใหบริการ โดยสามารถบันทึก
รายละเอียดไดอยางถูกตอง  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการระบุ
สถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี มีลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ   

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานเพื่อสํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) เคานเตอรจองบัตรโดยสาร หรือ ผานระบบสํารองที่น่ังของสาย
การบินตามสถานที่ที่สายการบินกําหนด 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สํารองที่น่ังและออกบัตรโดยสาร กรณีมีสถานการณฉุกเฉิน สามารถใหคําแนะนําเพื่อชวยเหลือการสํารองที่น่ัง
กับหนวยงานอื่นได 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents)  เชน บัตรโดยสาร เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทาง 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. การสํารองที่น่ัง หมายถึง การเขียนคําสั่งในระบบปฏิบัติการสากลของสายการบินเพื่อสํารองที่
น่ังตามความตองการของผูโดยสาร 

2. รายละเอียดในการสํารองที่น่ัง ประกอบดวย เสนทางบิน ขอมูลสวนตัวของผูโดยสาร ไดแก 
ช่ือ-สกุล เพศ อายุ (กรณีผูโดยสารเปนทารกหรือเด็กตามขอกําหนดของสายการบิน) ขอมูลการชําระคาบัตร
โดยสาร หรือขอมูลที่ระบบปฏิบัติการสากลตองการ  

3. การบริการพิเศษของสายการบิน ไดแก การบริการอาหารพิเศษ ที่น่ังพิเศษสําหรับผูโดยสารที่
มีขอจํากัดในการเดินทาง การบริการรถเข็น 

4. เงื่อนไขของบัตรโดยสาร (Ticket Restriction) หมายถึง เงื่อนไขในการยกเลิกบัตรโดยสาร 
เชน สามารถยกเลิกไดโดยไมเสียคาใชจาย สามารถยกเลิกไดแตมีคาใชจายเพิ่มเติม เปนตน เงื่อนไขในการ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เชน สามารถเปลี่ยนแปลงเสนทางบนิ วันเดินทางไดโดยเสียหรือไมเสียคาใชจาย เปน
ตน ทั้งน้ีเปนไปตามโครงสรางราคา (Fares Structure) ของสายการบิน 

5. ขอมูลบัตรโดยสาร (Ticket Information) หมายถึง ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย คํา
นําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล อายุ (กรณีผูโดยสารเปนทารกหรือเด็กตามขอกําหนดของสายการบิน) เที่ยวบิน 
ขอกําหนดสัมภาระตามมาตรฐานของสายการบนิ และเงื่อนไขของบัตรโดยสาร 
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16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

 ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม 

 ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบปฏิบัติ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30102   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ อํานวยความสะดวกใน 

การลงทะเบียนผูโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี  1   4. สรางใหม -  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการเตรียมเอกสารและอุปกรณที่
จําเปนเพื่อการออกบัตรข้ึนเครื่องใหแกผูโดยสาร การตรวจรับสัมภาระลงหองเก็บสัมภาระใตทองเครื่อง และ
ตรวจสัมภาระนําติดตัวข้ึนเครื่อง ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศ 
รวมถึงการตอนรับเพื่อสอบถามรายละเอียดของการเดินทาง  

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 - ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM  

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ ICAO 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30102.01 เตรียมความพรอม
กอนการใหบริการ 
 
 
 

1. จัดเตรียมเอกสารกอนการ
ใหบรกิาร 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

2. ตรวจสอบอุปกรณทีจ่ําเปนในการ
ทํางาน 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

3. สรุปขอมูลที่จําเปนของเที่ยวบินที่
ปฏิบัติงาน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

30102.02 ตอนรับผูโดยสาร 
 

1. ทักทายผูโดยสาร - สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

2. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
เที่ยวบิน 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

3. สอบถามเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการ
เดินทาง 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

30102.03 ออกบัตรข้ึนเครื่อง 
(Boarding Pass) ใหแก
ผูโดยสาร 
 

1. ตรวจสอบรายช่ือผูโดยสารใหตรง
กับบญัชีรายช่ือ 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

2. ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของ
ผูโดยสาร 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

3. จัดที่น่ังบนเครื่องบินตามมาตรฐาน
ของสายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

4. ออกบัตรข้ึนเครื่องตามเที่ยวบินที่ได
สํารองไว 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

5. ใหขอมูลรายละเอียดเที่ยวบินแก
ผูโดยสาร 
 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 
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สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30102.04 ตรวจสอบสมัภาระ
ลงหองเก็บสัมภาระใตทอง
เครื่อง 
 
 

1. ตรวจสภาพสมัภาระของผูโดยสาร 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

2. สอบถามดวยคําถามดานการรักษา
ความปลอดภัยดานการบิน (Safety 
and Security Questions) 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

3. ตรวจสอบขนาดสัมภาระของ
ผูโดยสารตามขอกําหนดของ 
สายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

4. ตรวจสอบนํ้าหนักและจํานวน
สัมภาระตามขอกําหนดของ 
สายการบินตามประเภทบัตรโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

30102.05 ตรวจรับสมัภาระลง
หองเก็บสัมภาระใตทองเครื่อง 
 
 

1. เปรียบเทียบปรับนํ้าหนักและขนาด
สัมภาระที่เกินขอกําหนด  

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

2. บันทึกรายละเอียดรายการสมัภาระ
ของผูโดยสารเขาระบบ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

3. ติดแถบสัมภาระไดอยางถูกตอง
ตามประเภทผูโดยสาร  

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

4. ติดแถบสัมภาระ (Baggage Tag) 
ไดอยางถูกตองตามจุดหมายปลายทาง 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

5. ใหขอมูลจุดหมายปลายทางของ
สัมภาระแกผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

30102.06 ตรวจสัมภาระนําติด
ตัวข้ึนเครื่อง 

1. ตรวจสภาพสมัภาระนําติดตัวข้ึน
เครื่องของผูโดยสาร 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

2. สอบถามขอมลูของสัมภาระนําติด
ตัวข้ึนเครื่องดวยคําถามดานการรกัษา
ความปลอดภัยดานการบิน (Safety 
and Security Questions)  
 
 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 
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สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

3. ตรวจสอบจํานวน ขนาด และ
นํ้าหนักของสัมภาระนําติดตัวข้ึน
เครื่องตามขอกําหนดของสายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 
- สอบปฏิบัติ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นในระหวางการใหบริการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ 

- ทักษะการตรวจสอบและใชอุปกรณที่จาํเปนในการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระไดอยาง
ถูกตอง 

- ทักษะการลงทะเบียนบัตรโดยสารผานระบบปฏิบัติการ  

(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในกฎระเบียบ ข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระของสาย
การบิน 

- ความรูที่เกี่ยวของกับเอกสารการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ 

- ความรูดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยและการบินสากลที่
เกี่ยวของกับข้ันตอนการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

- แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน  

- ใบผานการฝกอบรมการใหบริการลงทะเบียนบัตรโดยสารสมัภาระ (ถามี) 
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(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตามขอกําหนด
ของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานตามขอกําหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน การสอบ
สัมภาษณ และการสอบปฏิบัติ 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครัง้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานในการอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูโดยสาร เริ่มต้ังแตการจัดเตรียม
เอกสาร อุปกรณที่จําเปน และสภาพแวดลอมอื่น ๆ  ของบริเวณการปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ในดานการอํานวยความสะดวกในการลงทะเบยีนผูโดยสารเพื่อใหการออกบตัรข้ึนเครือ่งแกผูโดยสาร การตรวจ
รับสัมภาระลงหองเก็บของใตทองเครื่อง การตรวจสัมภาระติดตัวข้ึนเครื่องภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับดาน
ความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการตอนรับตามมาตรฐาน
การใหบริการของสายการบิน เพื่อสอบถามรายละเอียดของการเดินทาง  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการระบุ
สถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในการ
อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูโดยสาร มีลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อออกบัตรข้ึนเครื่องใหแกผูโดยสาร 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) บริเวณเช็คอินเคานเตอร  

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนบัตรผูโดยสาร การเปลี่ยนแปลงตามการรองขอของผูโดยสาร การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents)  เชน บัตรข้ึนเครื่อง แถบสัมภาระ เอกสารตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง 
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(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. เอกสารในการใหบริการลงทะเบียนบัตรผูโดยสาร ไดแก บัญชีรายช่ือผูโดยสาร (Passenger 
Name Record) 

2. อุปกรณที่จําเปนในการลงทะเบียนบัตรผูโดยสาร ไดแก  อุปกรณสํานักงาน คอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ  

3. บัตรข้ึนเครื่อง (Boarding Pass) หมายถึง บัตรที่ระบุที่น่ังเพื่อเปนการอนุญาตใหเดินทาง
ตามที่ระบุไว 

4. สัมภาระสําหรับลงหองเก็บสัมภาระใตทองเครื่อง หมายถึง สิ่งของที่สามารถนําฝากไปกับ
เครื่องบินภายใตระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ 

5. คําถามดานการรักษาความปลอดภัยดานการบิน (Safety and Security Questions) 
หมายถึง คําถามเพื่อเปนการทวนสอบถึงความรู ความเขาใจดานความปลอดภัย เพื่อเปนมาตรการเบื้องตนใน
การตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งของที่สามารถนําฝากหรือนําติดตัวข้ึนเครื่องได 

6. สัมภาระที่นําติดตัวข้ึนเครื่อง หมายถึง สิ่งของที่สามารถนําติดตัวข้ึนเครื่องบินภายใตระเบียบ
ปฏิบัติดานความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ 

7. แถบสัมภาระ (Baggage Tag) หมายถึง ปายที่ติดบนสัมภาระสําหรับเก็บลงหองเก็บสัมภาระ
ใตทองเครื่อง 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 

18.3 สอบปฏิบัติ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  44 

หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30103   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ อํานวยความสะดวกดานขอมูล 

         แกผูโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี  1   4. สรางใหม -  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการช้ีแจงขอมูล รายละเอียดตาง ๆ 
เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารในสนามบิน  ขอมูลการใหบริการของสายการบิน กฎขอบังคับ
ตาง ๆ ของสายการบิน และสนามบินไดอยางถูกตอง การใหขอมูลเพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 - ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM  

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ ICAO 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30103.01 ใหขอมูลดานการ
บริการและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ 

1. ใหขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในสนามบิน  

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ใหขอมูลการบริการของสายการบิน - สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ใหขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับของ
สายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

4. ใหขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับของ
สนามบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

30103.02 ใหขอมูลในการแกไข
ปญหาแกผูโดยสาร 

1. ใหคําแนะนําแนวทางการแกไข
ปญหา 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ใหขอมูลหนวยงานภายนอกแก
ผูโดยสารเพื่อแกไขปญหา 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ใหขอมูลหนวยงานภายในแก
ผูโดยสารเพื่อแกไขปญหา 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะในการสบืคนขอมูลเพื่อใหขอมลูแกผูโดยสาร 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นในเรื่องการอํานวยความสะดวกดานขอมูลแกผูโดยสาร 

- ทักษะความเขาใจและการใชคําศัพทเฉพาะทางเรื่องการอาํนวยความสะดวกดานขอมูลแก
ผูโดยสาร 

 (ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูเรื่องกฎระเบียบ ข้ันตอนและขอมูลของสายการบิน 

- ความรูเรื่องกฎระเบียบ ข้ันตอนและขอมูลของสนามบิน 

- ความรูเรื่องขอมลูของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

- ความรูในเรื่องขอมลูและเอกสารที่เกี่ยวของกบัการเดินทางของผูโดยสาร 

- ความรูในเรื่องการใหบริการตาง ๆ ของสายการบิน 
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- ความรูในเรื่องการใหบริการตาง ๆ ของสนามบิน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรูที่ตองการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินขอเขียน  

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในหนวยน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน 

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตการปฏิบัติงานในการใหขอมูลดานการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสนามบิน รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการใหขอมูล กฎขอบังคับทั่วไปของสายการบินและ
สนามบิน รวมถึงการใหขอมูลเพื่อแกปญหาแกผูโดยสาร โดยใหคําแนะนําดานขอมูลหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ  
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(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการระบุ
สถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
สําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ระเบียบการ
รักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน ข้ันตอนการใหบริการของสายการบิน คูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอนรับภาคพื้น  

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) สนามบิน พื้นที่ที่ใหบริการของสายการบิน ตามรูปแบบที่สายการบิน
กําหนด  

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลง
ตามความตองการของผูโดยสาร  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) กฎขอบังคับของสายการบิน กฎขอบังคับของ
สนามบิน คูมือรวมขอมูลของหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสนามบิน หมายถึง พื้นที่และอาคารภายในทาอากาศยาน หรือ
สนามบิน ซึ่งเปนบริเวณที่ผูโดยสารสามารถเขาถึงได โดยไมตองติดบัตรอนุญาต ไดแก อาคารผูโดยสาร รานคา
ตางๆ รานอาหาร จุดบริการดานการเงิน สถานีรถโดยสาร หนวยรักษาพยาบาล สํานักงานยอยสายการบิน 
เคานเตอรขอมูลสนามบิน หองรับรองผูโดยสารและอาคารจอดรถ 

2. หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร 

3. หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานราชการ หนวยงานภาคเอกชน ที่เจาหนาที่สายการบิน
ติดตอขอขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาของผูโดยสาร 

4. กฎขอบังคับของสายการบิน เชน เวลาปดเคานเตอรรับบัตรโดยสาร ขอปฏิบัติในการนํา
สัมภาระประเภทตาง ๆ เดินทางกับเที่ยวบิน 

5. กฎขอบังคับของสนามบิน เชน ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการนําสิ่งของตาง ๆ บรรจุในสัมภาระ ขอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการนําวัตถุอันตราย  การนําปริมาณของเหลวในบรรจุภัณฑเดินทางกับเที่ยวบิน 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30104   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ ใหความชวยเหลือผูโดยสารใน 

กรณีเหตุการณไมปกติ 

3. ทบทวนครั้งท่ี  1   4. สรางใหม  -  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูทีจ่ําเปนในการใหความชวยเหลือ และแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของกับสายการบิน และปญหาในสถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM  
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30104.01 แกไขปญหาที่เกี่ยวของ
กับผูโดยสาร 
 

1. ใหคําแนะนําในการแกปญหาทีเ่กิด
จากความผิดพลาดของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ใหคําแนะนําในการแกปญหาทีเ่กิด
จากการรองขอดานการบรกิาร 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ใหคําแนะนําในการแกปญหาทีเ่กิด
จากความบกพรองของสายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

4. บันทึกปญหาทีเ่กิดจากความบกพรอง
ของสายการบินนําสงผูบงัคับบญัชา 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

30104.02 แกไขปญหาที่เกี่ยวกับ
เที่ยวบิน 

1. อธิบายข้ันตอนในการแกไขปญหา
กรณีเที่ยวบินลาชา (Delay) 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. อธิบายข้ันตอนในการแกไขปญหา
กรณีเที่ยวบินยกเลิก (Cancellation)  

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. อธิบายข้ันตอนในการแกไขปญหา
เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเสนทางการบิน 
(Diversion)  

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

4. บันทึกรายงานการแกไขปญหาถึง
ผูบังคับบญัชา 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะในการโนมนาว เพื่อเสนอทางเลือกใหผูโดยสารในการเดินทาง 

- ทักษะการจัดการในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในกรณีสถานการณฉุกเฉิน 

- ทักษะการประยุกตใชกฎระเบียบ ข้ันตอนและขอมลูทีเ่กี่ยวของกับการใหความชวยเหลือ
ผูโดยสาร 

- ทักษะการตัดสินใจในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพ้ืนและสนับสนุนการบินภาคพ้ืนในอาคาร  - หนา  50 

 (ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในนโยบาย แนวทาง และข้ันตอนการใหบริการ การใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ
กรณีสถานการณฉุกเฉินของสายการบิน 

- ความรูในขอมูลและเอกสารทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงาน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน  

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน 

- ผลการทดสอบความรู 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตามขอกําหนด
ของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานและสถานการณอื่นๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานในเรื่องการใหความชวยเหลือ
ผูโดยสารในกรณีเหตุการณไมปกติของสายการบนิ เหตุการณไมปกติของเที่ยวบิน ความผิดพลาดของผูโดยสาร 
รวมถึงการใหคําแนะนํา การแจงขอกําหนดอื่นๆ หรือแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับผูโดยสาร รวมถึง
ปญหาที่เกี่ยวของกับเที่ยวบิน สามารถสรุปปญหาในรูปแบบที่สายการบินกําหนดรายงานตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการ กรณีเหตุการณไมปกติตามมาตรฐานของสายการบิน 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) สวนปฏิบัติงาน 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความ
ผิดปกติเกี่ยวกับการใหบริการผูโดยสาร 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) คูมือการใหบริการของสายการบิน เอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูโดยสาร 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. เหตุการณไมปกติของเที่ยวบินในหนวยสมรรถนะน้ีครอบคลุมถึงเหตุการณไมปกติที่เกี่ยวกับ
เที่ยวบิน ดังน้ี เที่ยวบินลาชา เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเสนทาง  

2. เหตุการณไมปกติตามมาตรฐานของสายการบิน หมายถึง ขอบกพรองอันเกิดจากสายการบินที่
ไมสามารถใหบริการตามที่ตกลงกับผูโดยสารได 

3. เที่ยวบินลาชา (Delay) หมายถึงเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาโดยลาชากวา
กําหนดเวลาที่แจงไวในตารางเวลาการบิน 

4. เที่ยวบินยกเลิก (Cancellation) หมายถึงเที่ยวบินยกเลิกการเดินทาง โดยสายการบินไม
สามารถใหบริการตามที่แจงในตารางเวลาการบิน ซึ่งสาเหตุการยกเลิกอาจมาจากปจจัยภายใน  หรือ ปจจัย
ภายนอก 

5. เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเสนทางบิน (Diversion) หมายถึงเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดหมาย
การเดินทาง เชน การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B แตมีเหตุการณไมปกติตาง ๆ ทําใหเที่ยวบินบินไปยังจุด C 
แทนจุดหมายปลายทางเดิมคือจุด B   

6. สถานการณฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณที่เกิดข้ึนจากปจจัยที่นอกเหนือสภาวะการควบคุม
ของสายการบิน เชน สภาพอากาศที่สงผลกับการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน   
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16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30105   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ อํานวยความสะดวกแก 

ผูโดยสารบริเวณประตูทางออก 

ข้ึนเครื่อง 

3. ทบทวนครั้งท่ี  1   4. สรางใหม -  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการช้ีแจงรายละเอียดและกฎขอบังคับ
ตาง ๆ ของสายการบิน และสนามบินไดอยางถูกตองเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูโดยสารบริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง หรือใหความชวยเหลือและแกไขปญหาตาง ๆ ภายใตกฎระเบียบขอบังคับดานความ
ปลอดภัย 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 - ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM  

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ ICAO 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30105.01 ใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการข้ึนเครื่อง 

1. ใหขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวข้ึน
เครื่อง (Pre-Boarding) 

- สัมภาษณ 
 

2. ใหขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการข้ึน
เครื่อง (Boarding Process) 

- สัมภาษณ 
 

3. ใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียกข้ึนเครื่อง
ครั้งสุดทาย (Final Call) 

- สัมภาษณ 
 

30105.02 ใหความชวยเหลือแก
ผูโดยสารบริเวณประตูทางออกข้ึน
เครื่อง 

1. ใหขอมูลรายละเอียดเที่ยวบิน  - สัมภาษณ 

2. ใหความชวยเหลือผูโดยสารที่ตองการ
ความชวยเหลือพเิศษ  

- สัมภาษณ 
 

3. ติดตอผูเกี่ยวของ กรณีผูโดยสารรอง
ขอความชวยเหลือ 

- สัมภาษณ 
 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะในการสบืคนขอมูลเพื่อใหขอมลูแกผูโดยสาร 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นในเรื่องการอํานวยความสะดวกดานขอมูลแกผูโดยสาร 

- ทักษะความเขาใจและการใชคําศัพทเฉพาะทางเรื่องการอาํนวยความสะดวกดานขอมูลแก
ผูโดยสาร 

 (ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูเรื่องกฎระเบียบ ข้ันตอนและขอมูลของสายการบิน 

- ความรูเรื่องกฎระเบียบ ข้ันตอนและขอมูลของสนามบิน 

- ความรูเรื่องขอมลูของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

- ความรูในเรื่องขอมลูและเอกสารที่เกี่ยวของกบัการเดินทางของผูโดยสาร 

- ความรูในเรื่องการใหบริการตาง ๆ ของสายการบิน 
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- ความรูในเรื่องการใหบริการตาง ๆ ของสนามบิน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- ผลการสอบสัมภาษณ 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานในการใหบริการเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเอกสารเพื่อการข้ึนเครื่อง เอกสารที่
เกี่ยวของในข้ันตอนการใหบริการบรเิวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณหรือขอกําหนดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการใหบริการบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง สามารถใหขอมูลเพื่อชวยเหลือผูโดยสารที่
ตองการความชวยเหลือพิเศษและติดตอประสานงานผูเกี่ยวของได  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกบัหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึง่จะเปนการ
ระบสุถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 
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1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานในการใหบริการ ณ บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง คูมือการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณ
ประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน การ
เปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูโดยสาร การเปลี่ยนแปลงกรณีสถานการณฉุกเฉิน 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) คูมือการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
บริเวณทางออกข้ึนเครื่อง  

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. บัตรข้ึนเครื่อง (Boarding Pass) หมายถึง บัตรที่ระบุที่น่ังเพื่อเปนการอนุญาตใหเดินทางตามที่
ระบุไว 

2. ข้ันตอนการใหบริการบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง หมายถึง ข้ันตอนการนําสงผูโดยสารข้ึน
เครื่องบินตามเที่ยวบินที่กําหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน การจัดลําดับ
การเรียกข้ึนเครื่องตามประเภทช้ันบริการ และประเภทผูโดยสาร 

3. ความชวยเหลือพิเศษแกผูโดยสารในหนวยสมรรถนะน้ี หมายถึง ผูโดยสารที่ตองการการ
บริการแตกตางจากผูโดยสารทั่วไป เชน การขอรถเข็น (Wheelchair) การขอเปลี่ยนที่น่ังที่ระบุบนบัตรข้ึน
เครื่อง 

4. การเตรียมตัวข้ึนเครื่อง (Pre- Boarding) คือ ข้ันตอนการปฏิบัติในการใหบริการเพื่อแจงขอมลู
ใหผูโดยสารเตรียมตัวข้ึนเครื่อง เชน เตรียมบัตรข้ึนเครื่อง เอกสารการเดินทาง  

5. ข้ันตอนการข้ึนเครื่อง (Boarding Process) คือ ข้ันตอนการปฏิบัติในการใหบริการนําสง
ผูโดยสาร ณ บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง เชน ผูโดยสารข้ึนเครื่องตามลําดับการข้ึนเครื่องของสายการบิน 

6. การเรียกข้ึนเครื่องครั้งสุดทาย (Final Call) หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติในการใหบริการนําสง
ผูโดยสาร ณ บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30106   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ ตรวจสอบการรกัษาความ 

ปลอดภัยบริเวณประตูทางออก 

ข้ึนเครื่อง 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไมม ี   4. สรางใหม   

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการช้ีแจงรายละเอียดและกฎขอบังคับ
ตาง ๆ ของสายการบิน และสนามบินไดอยางถูกตอง ในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยบริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่องและการแกไขปญหาตามสถานการณตาง ๆ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 - ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM  

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ ICAO 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30106.01 ตรวจสอบเอกสารการ
เดินทางของผูโดยสาร 

1. ตรวจสอบตัวตนของผูโดยสารกับ
เอกสารการเดินทาง 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ตรวจสอบขอมลูบัตรข้ึนเครื่องของ
ผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ตรวจสอบบัตรข้ึนเครื่องของ
ผูโดยสารผานระบบ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

30106.02 ตรวจสอบผูโดยสาร
บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

1. ตรวจนับผูโดยสารในเที่ยวบินให
สอดคลองกบัจํานวนผูโดยสาร
ลงทะเบียน 

- สัมภาษณ 
 

2. แกไขบัญชีรายช่ือผูโดยสารใหตรง
ตามจํานวนผูโดยสารที่ข้ึนเครื่องจริง 

- สัมภาษณ 

3. ตรวจสอบสมัภาระข้ึนเครื่องของ
ผูโดยสาร 

- สัมภาษณ 
 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะในการตรวจอัตลักษณของผูโดยสาร  

- ทักษะในการตรวจเอกสารการเดินทาง 

- ทักษะในการตรวจสัมภาระที่นําติดตัวข้ึนเครื่อง 

 (ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในการตรวจอัตลักษณของผูโดยสาร  

- ความรูในตรวจเอกสารการเดินทางผูโดยสาร  

- ความรู กฎระเบียบ ทีเ่กี่ยวของกบัสมัภาระนําติดตัวข้ึนเครือ่ง  

    - ความรูในมาตรฐานสายการบินในการรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 
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14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน 

- ผลการทดสอบความรู 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผูโดยสารและตรวจสอบ
จํานวนผูโดยสารตามข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน รวมถึงสัมภาระที่ผูโดยสารนําติดตัวข้ึน
เครื่องได ผูเขารับการประเมินมีความรูความเขาใจในการรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกบัหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึง่จะเปนการ
ระบสุถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 
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1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานความปลอดภัยบริเวณทางออกข้ึนเครื่อง 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน ความผิดปกติ
ที่เกิดข้ึนตามสถานการณตางๆ  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) เอกสารการเดินทาง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การใหบริการ ณ บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. เอกสารการเดินทาง ไดแก บัตรข้ึนเครือ่ง บัตรประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 

2. บัตรข้ึนเครื่อง (Boarding Pass) หมายถึง บัตรที่ระบุที่น่ังเพือ่เปนการอนุญาตใหเดินทางตาม
เที่ยวบินทีร่ะบ ุ

3. บัญชีรายช่ือผูโดยสาร (Passenger Manifest) หมายถึง รายช่ือผูโดยสารทีเ่ดินทางในเที่ยวบิน
ที่กําหนด โดยมีขอมลูเรื่องช่ือ สกลุ เลขที่น่ังของผูโดยสาร หรือขอมลูอื่น ๆ ตามมาตรฐานของสายการบิน 

4. จํานวนผูโดยสารลงทะเบียน หมายถึง รายช่ือผูโดยสารทีผ่านการ Check-in และมีการระบุ
เลขที่น่ัง 

5. สัมภาระข้ึนเครื่องของผูโดยสาร หมายถึง สิ่งของที่สามารถนําติดตัวข้ึนเครื่องบินภายใต
ระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ และตามมาตรฐานของสายการบิน 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

          ไมมี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30107   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ ปรับปรงุคุณภาพการบริการ 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไมม ี   4. สรางใหม   

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการช้ีแจงรายละเอียดและกฎขอบังคับ
ตาง ๆ ของสายการบิน และสนามบินไดอยางถูกตอง การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาตาง ๆ  อันสามารถ
นํามาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพการบริการของสายการบิน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 - ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM  

 - มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน  
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30107.01 สังเกตการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

1. ตรวจสอบความถูกตองในการทํางาน
ของพนักงานตามข้ันตอนการใหบริการ
ของสายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ตรวจสอบทักษะในการสือ่สาร 
(Communication Skills) 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ตรวจสอบการใหบริการผูโดยสาร
ตามขอกําหนดของสายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

30107.02 ตรวจสอบความพรอม
ของพนักงาน 

1. ตรวจสอบการแตงกายของพนักงาน
กอนการปฏิบัติงาน 

- สัมภาษณ 
 

2. สังเกตความพรอมของพนักงานกอน
การปฏิบัติงาน 

- สัมภาษณ 

3. ใหขอมูลการใหบริการผูโดยสารกอน
การปฏิบัติงาน (Briefing) 

- สัมภาษณ 
 

30107.03 นําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรงุคุณภาพการบริการ 

1. ระบุการบริการที่สามารถปรับปรงุ
คุณภาพได (Attitude & Skills) 

- สัมภาษณ 

2. แนะนําการใหบริการผูโดยสารที่
เหมาะสมตามขอกําหนดของ 
สายการบิน 

- สัมภาษณ 
 

3. ใหความเห็นในการปรบัปรุงคุณภาพ
การใหบริการแกผูบงัคับบญัชา 

- สัมภาษณ 
 

 

12.  ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

  ไมม ี

13.  ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก)  ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการสงัเกตถึงความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ เพือ่คุณภาพการบรกิารที่ดี 

- ทักษะการตีความคําสั่ง กฎระเบียบ ข้ันตอนและขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการบริการ 

- ทักษะตีความและปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานตามสถานการณตาง ๆ 
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- ทักษะการรายงานตอผูบังคับบัญชาตามรูปแบบที่สายการบินกําหนด 

- ทักษะการคิดวิเคราะหถึงการบริการที่เหมาะสมตามสถานการณตาง ๆ 

- ทักษะการนําเสนอเพื่อการพิจารณาการปรับปรุง คงไว ของคุณภาพการบริการ 

- ทักษะการตัดสินใจเพื่อการจัดการคุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐานสายการบิน 

- ทักษะการเปนผูนํา เพื่อใชกลยุทธในการจัดการเพื่อคุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐาน 

สายการบิน 

- ทักษะดานการบริหารจัดการบุคคลเบื้องตน เพื่อการใหบริการที่มีคุณภาพ 

- ทักษะการรายงานและแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนกะทันหนั ในระหวางการใหบริการใหสอดคลอง
กับกฎขอบังคับและข้ันตอนการปฏิบัติของสายการบิน 

(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูเรื่องกฎระเบียบดานความปลอดภัยของกฎการบินสากลที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการ
ใหบริการของสายการบิน 

- ความรูในข้ันตอนการบริการ/หลักการใหบริการผูโดยสารตามมาตรฐานของสายการบิน 

- ความรู ความเขาใจในมาตรฐานสายการบินเพื่อการใหบริการอยางเหมาะสม 

- ความรูความชํานาญในการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการใหบริการตามสถานการณตาง ๆ 
รวมถึงข้ันตอนการควบคุมความเสี่ยงตาง ๆ 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน 

- ผลการทดสอบความรู 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 
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2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบความพรอมของพนักงานกอนการปฏิบัติงาน ความถูกตองของ
ข้ันตอนการใหบริการของพนักงานตามมาตรฐานของสายการบิน กรณีไดรับขอแนะนํา ขอรองเรียน หรือมี
ขอบกพรองในการใหบริการ สามารถนําความเห็นรายงานหรือสรุปบันทึกเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ที่ดีและเหมาะสมเสนอผูบังคับบัญชาได  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การใหบริการตามมาตรฐานของสายการบิน นโยบายคุณภาพการใหบริการของสายการบิน 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) สวนปฏิบัติงาน  

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) วิเคราะหการบริการที่สามารถปรับปรุงได
จากสถานการณปฏิบัติการตางๆ  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการของ 

สายการบิน คูมือระเบียบพนักงาน  

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. ความพรอมของพนักงานกอนการปฏิบัติงาน เชน การแตงกาย การเตรียมอุปกรณที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณเพื่อการปฏิบัติงาน และความพรอมของขอมูลสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน 

2. การสรุปประชุมแบบยอ (Briefing) คือ การคัดเลือกขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใน
ชวงเวลาน้ัน ๆ การช้ีแจงเพื่อใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน การสรุปแบบยอน้ีทํากอนการ
ปฏิบัติงานภายในเวลาที่สายการบินกําหนด 
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3. คุณภาพการใหบริการ หมายถึง นโยบายดานคุณภาพการใหบริการ (Service Policy) ที่สาย
การบินกําหนด ซึ่งจะถูกกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานการใหบริการในระดับตาง ๆ และมีการประเมินผลความพงึ
พอใจตามรูปแบบทีส่ายการบินกําหนด 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ  30108          2. ชื่อหนวยสมรรถนะ  อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ 

บัตรโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี -                          4. สรางใหม   

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

           4221 อาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการยกเลิกการออกบัตรโดยสาร และ
สามารถคํานวณคาธรรมเนียมในการยกเลิกไดอยางถูกตอง ตามคูมือการปฏิบัติงาน ภายใตการควบคุมแนะ
แนวของผูบังคับบัญชา 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) 

 - มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน 

- ขอกําหนดเกี่ยวกับการสํารองที่น่ังของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA’s 
Reservations Handbook) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30108.01 ออกบัตรโดยสาร
ตามความตองการของผูโดยสาร 

1. ออกเอกสารทีเ่กี่ยวของใหผูโดยสารตาม
รายละเอียดในการสํารองที่น่ัง 

- สอบขอเขียน 

2. แจงขอมลูเกี่ยวกับเงื่อนไขของบัตร
โดยสาร (Ticket Restriction) 

- สอบขอเขียน 

3. ยืนยันขอมูลทีร่ะบุบนบัตรโดยสาร 
(Ticket Information) 

- สอบขอเขียน 

30108.02 ตรวจสอบเงื่อนไข
ของบัตรโดยสาร 

1. ตรวจสอบขอกําหนดของบัตรโดยสารใน
ระบบสํารองที่น่ัง (Ticket Restriction) 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

2. แจงผูโดยสารเกี่ยวกบัเงื่อนไขของบัตร
โดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

3. ตรวจสอบคาใชจายในการยกเลิกบัตร
โดยสาร (Penalty Fee) 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

30108.03 ยกเลกิบัตรโดยสาร
ตามความตองการของผูโดยสาร 

1. แจงข้ันตอนในการยกเลิกบัตรโดยสาร
ตามกฎของสายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

2. แจงคาใชจายในการยกเลิกบัตรโดยสาร
ใหแกผูโดยสารไดอยางถูกตอง 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

3. ดําเนินการยกเลกิบัตรโดยสารในระบบ
การสํารองที่น่ัง 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

        ไมมี 

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skills and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการใชคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการยกเลิกบตัรโดยสาร รวมทัง้รหัสคําสั่งตาง ๆ 

- ทักษะการอาน และการตีความเงือ่นไขการยกเลิกบัตรโดยสาร เชน คาธรรมเนียมการยกเลิกบัตร
โดยสาร ราคาบัตรโดยสาร  

 (ข) ความตองการดานความรู 

     - คําศัพทเฉพาะทางในการยกเลิกบัตรโดยสาร  

     - ความรูเกี่ยวกับการยกเลิกบัตรโดยสาร  
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14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิ และควรที่จะใชประกอบรวมกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skilled and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- หนังสือรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ 

- แบบประเมินการสอบสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 

- แบบประเมินขอเขียน  

- ใบผานการฝกอบรมในการใหบรกิารสํารองที่น่ังและออกบตัรโดยสาร (ถามี) 

 (ค) คําแนะนําในการประเมิน 

      หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทกตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอย และเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรู และทักษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน และกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน การสอบ
สัมภาษณและการสอบปฏิบัติ 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน 

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

ขอบเขตในการยกเลิกบัตรโดยสาร (Ticket Cancellation) เริ่มต้ังแตการยกเลิกบัตรโดยสารตาม
ความตองการของผูโดยสาร โดยสามารถบันทึกรายละเอียดการยกเลิกไดอยางถูกตอง กรณีมีคาใชจายในการ
ยกเลิกบัตรโดยสาร สามารถดําเนินการไดถูกตองตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร  
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(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการระบุ
สถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในการ
อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูโดยสาร มีลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ   

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานเพื่อยกเลิกบัตรโดยสาร และเก็บคาใชจายตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) เคานเตอรจองบัตรโดยสาร หรือ ผานระบบสํารองที่น่ังของสาย
การบินตามสถานที่ที่สายการบินกําหนด 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การใหบริการเพื่อยกเลกิบัตรโดยสาร กรณีมี
สถานการณฉุกเฉิน สามารถใหคําแนะนําเพื่อชวยเหลือในการยกเลิกบัตรโดยสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents)  เชน บัตรโดยสาร เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทาง 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. การยกเลิกบัตรโดยสาร คือ การยกเลิกเอกสารสรุปขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร ภายหลัง
การชําระเงินตามเงื่อนไข 

2. ขอกําหนดของบัตรโดยสาร (Ticket Restriction) คือ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ของบัตรโดยสาร  

3. คาใชจายในการยกเลิกบัตรโดยสาร (Penalty Fee) คือ คาธรรมเนียมที่เกิดจากการยกเลิก
บัตรโดยสาร ตามขอกําหนดของบัตรโดยสาร 

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการยกเลิกบัตรโดยสาร ไดแก ใบเสร็จ (Penalty Receipt) Electronic 
Miscellaneous Document (EMD) 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

 ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม 

 ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

 18.1 สอบขอเขียน 

 18.2 สอบปฏิบัติ 

 18.3 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ  30109          2. ชื่อหนวยสมรรถนะ  จัดการเปลี่ยนแปลงการ 

เดินทาง (Itinerary Change) 

3. ทบทวนครั้งท่ี -                     4. สรางใหม   

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

           4221 อาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลบนบัตรโดยสาร (Itinerary Change) ได รวมทั้งสามารถเสนอทางเลือกในกรณีที่บัตร
โดยสารไมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจงานในหนาที่ไดดวยตัวเอง  

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) 

 - มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน 

- ขอกําหนดเกี่ยวกับการสํารองที่น่ังของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA’s 
Reservations Handbook) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30109.01 เปลี่ยนแปลงขอมลู
การเดินทางตามความตองการ
ของผูโดยสาร  
 
 

1. ตรวจสอบขอมลูในระบบของผูโดยสาร - สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

2. ตรวจสอบขอกําหนดของบัตรโดยสาร - สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

3. คํานวณคาใชจายในการดําเนินการได
อยางถูกตอง 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

4. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารใน
ระบบสํารองที่น่ัง 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

30109.02 ใหความชวยเหลือ
กรณีบัตรโดยสารไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 

1. หาขอมูลทางเลือกในระบบสํารองที่น่ัง
ใหแกผูโดยสาร 

- สอบสัมภาษณ 

2. เสนอทางเลือกใหแกผูโดยสาร - สอบสัมภาษณ 

3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางตาม
ความตองการของผูโดยสาร 

- สอบสัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skills and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการใชคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Itinerary 
Change) 

- ทักษะการอาน และการตีความขอมูลในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  

- ทักษะในการโนมนาว เพื่อเสนอทางเลือกใหผูโดยสารในการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเดินทาง 

 (ข) ความตองการดานความรู 

- คําศัพทเฉพาะทางในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ความรูเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
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14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใชประกอบรวมกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skilled and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- หนังสือรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 

- แบบประเมินขอเขียน  

- ใบผานการฝกอบรมในการใหบรกิารสํารองที่น่ังและออกบตัรโดยสาร (ถามี) 

 (ค) คําแนะนําในการประเมิน 

      หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทกตาม
ขอกําหนดของหนวยสมรรถนะยอย และเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตอง
แสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน และกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตในการเปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร (Itinerary Change) เริ่มต้ังแตการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
ตามความตองการของผูโดยสารโดยไมขัดตอขอกําหนดของสายการบินและเงื่อนไขบนบัตรโดยสาร โดย
สามารถบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง และช้ีแจงขอมูลใหผูโดยสารทราบ 

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการระบุ
สถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี มีลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ   
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1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (Itinerary Change) 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) เคานเตอรจองบัตรโดยสาร หรือ ผานระบบสํารองที่น่ังของสาย
การบินตามสถานที่ที่สายการบินกําหนด 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร กรณีมีสถานการณฉุกเฉิน สามารถใหคําแนะนําเพื่อชวยเหลือการเปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสารกับหนวยงานอื่นได 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents)  เชน บัตรโดยสาร เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทาง 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Itinerary Change)  คือ การเปลี่ยนแปลงขอมูลการเดินทาง
ตามความตองการของผูโดยสารในระบบคอมพิวเตอร 

1.1 Class หมายถึง ช้ันบริการที่ระบุบนบัตรโดยสาร ซึ่งมีเงื่อนไขวาสามารถเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางไดหรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ทั้งน้ีอาจมีคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงช้ันบริการตาม
ความตองการของผูโดยสาร  

1.2 Date หมายถึง วันที่ที่ระบุบนบัตรโดยสาร หรือ วันที่ผูโดยสารตองการเปลี่ยนแปลง 

1.3 Route หมายถึง เสนทางบินของผูโดยสาร หรือ เสนทางบินที่ผูโดยสารตองการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ขอกําหนดของบัตรโดยสาร (Ticket Restriction) คือ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ของบัตรโดยสาร  

3. คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร (Penalty Fee for Date changed or Rerouted) 
คือ คาธรรมเนียมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเปลี่ยนเสนทางการเดินทาง 

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไดแก บัตรโดยสารฉบับใหม (Ticket 
Reissued) ใบเสร็จ (Penalty Receipt)  และ Electronic Miscellaneous Document (EMD) 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

 ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม 

 ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ  30110             2. ชื่อหนวยสมรรถนะ อํานวยความสะดวกในการเรียก 

       เก็บคาระวางสัมภาระเกินจากที ่

       สายการบินกําหนด 

3. ทบทวนครั้งท่ี  -                       4. สรางใหม   

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

           4221 อาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการเรียกเก็บและคํานวณคาระวาง
สัมภาระเกินจากที่สายการบินกําหนด รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยืนยันการเรียกเก็บคา
ระวางสัมภาระเกิน โดยสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจงานในหนาที่ไดดวยตัวเอง  

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) 

 มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30110.01 ใหขอมูลการเรียก
เก็บคาระวางสมัภาระเกิน 

1. คํานวณคาระวางสัมภาระเกินในระบบ
สํารองที่น่ัง 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

2. แจงคาระวางสัมภาระเกินที่เรียกเก็บ
แกผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

3. ประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อยืนยันการเรียกเก็บคาระวางสมัภาระ
เกิน 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

30110.02 เรียกเก็บคาระวาง
สัมภาระเกิน 
 

1. เรียกเก็บคาระวางสัมภาระเกินจาก
ผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

2. ออกเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการจัดเก็บ
คาระวางสัมภาระเกิน 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

3. สรุปการจัดเกบ็คาระวางสัมภาระเกิน
ประจําวันตามข้ันตอนปฏิบัติของ 
สายการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skills and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการอาน และการตีความขอมูลในการเรียกเกบ็คาระวางสัมภาระเกิน 

- ทักษะในการสื่อสารและประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 (ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูเกี่ยวกับขอกําหนดการเรียกเกบ็คาระวางสัมภาระเกิน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิ และควรที่จะใชประกอบรวมกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skilled and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- หนังสือรบัรองการทํางาน 
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- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 

- แบบประเมินขอเขียน  

- ใบผานการฝกอบรมในการใหบรกิารสํารองที่น่ังและออกบตัรโดยสาร (ถามี) 

 (ค) คําแนะนําในการประเมิน 

     หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทกตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอย และเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน และกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตในการเก็บคาระวางสัมภาระเกิน เริ่มต้ังแตตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสัมภาระเกิน 
ยืนยันขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ แจงคาระวางสัมภาระเกินแกผูโดยสาร เรียกเก็บคาระวาง และสรุปยอด
ประจําวันรายงานตอแผนกการเงิน โดยสามารถช้ีแจงใหผูโดยสารทราบ เรียกเก็บคาระวางสัมภาระเกินและ
สรุปยอดไดอยางถูกตอง  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการระบุ
สถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในการ
อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูโดยสาร มีลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ   

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานเพื่อเก็บคาระวางสัมภาระเกิน ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานสรุปยอด
ประจําวัน 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) เคานเตอรจองบัตรโดยสาร หรอื ผานระบบสํารองที่น่ังของสาย
การบินตามสถานที่ทีส่ายการบินกําหนด 
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3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเกบ็คาระวางกรณีการเปลี่ยนแปลงช้ัน
การเดินทางและจุดหมายปลายทาง  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents)  เชน บัตรโดยสาร เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทาง ใบเสรจ็ รายงานสรุปยอดประจําวัน  

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. คาระวางสัมภาระเกิน (Excess Baggage Fee) คือ คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการนําสัมภาระ 
(Checked Baggage) บรรทุกเกินจากทีส่ายการบินกําหนด 

2. เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการจัดเก็บคาระวางสมัภาระเกิน ไดแก ใบเสร็จ (Excess Baggage 
Receipt) และ Electronic Miscellaneous Document (EMD)  

3. รายงานสรุปยอดการเงินประจําวัน คือ การสรุปยอดการเรียกเก็บคาระวางสัมภาระเกิน ตาม
นโยบายของสายการบิน 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

 ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม 

 ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

 18.1 สอบสมัภาษณ 

18.2 สอบขอเขียน 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30111   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ คนหาขอมูลการสํารองที่น่ังใหแก 

ผูโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไมม ี    4. สรางใหม  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 4221 อาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่เกี่ยวของกับการเขาระบบสํารองที่น่ัง โดย
สามารถอธิบายองคประกอบของระบบสํารองที่น่ัง และสามารถคนหาขอมูลที่จําเปนในการสํารองที่น่ังจาก
หนา Help Page เชน รหัสประเทศ (IATA Country Code) รหัสสนามบิน (IATA Airport Code) 
รายละเอียดเกี่ยวกับสนามบิน เปนตน สามารถอธิบายช้ันบริการ (Class of Service) รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตารางการเดินทาง (Schedule Display) และขอมูลตารางเที่ยวบิน (Time Table) ไดอยางถูกตอง 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 บุคคลทั่วไป 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการสํารองที่ น่ังของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ( IATA’s 
Reservations Handbook) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30111.01 เขาระบบเพือ่คนหา
ขอมูลการสํารองที่น่ัง 
  
  
 
 

1. แสดงข้ันตอนการเขาระบบ
สํารองที่น่ัง  

- สอบปฏิบัติ 

2. ระบุขอมลูทีจ่ําเปนในการเขา
ระบบสํารองที่น่ัง 

- สอบขอเขียน 
 

3. คนหาขอมูล จาก Help Page - สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

30111.02 แสดงขอมลูทีจ่ําเปนใน
การสํารองที่น่ัง 
  

1. อธิบายประเภทของช้ันบริการ 
(Class of Service)  

- สอบขอเขียน  

2. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตารางการเดินทาง (Schedule 
Display)  

- สอบขอเขียน 

3. อธิบายขอมูลตารางเที่ยวบิน 
(Time Table) 

- สอบขอเขียน 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการใชคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการสํารองทีน่ั่ง รวมทั้งรหสัคําสัง่ตาง ๆ 

- ทักษะการอาน และการตีความขอมูลในการสํารองที่น่ัง เชน ขอมูลผูโดยสาร ขอมลูเที่ยวบิน 

- ทักษะในการใชคําสัง่เพือ่การสืบคนขอมูลจากหนา Help Page 

- ทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เชน ภาษาอังกฤษ) ในการ พูด อาน เขียน   

 (ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในการเขา Web Browser เพื่อการเขาระบบสํารองที่น่ัง 

- ความรูเกี่ยวกบัการเขาระบบสํารองที่น่ัง 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  
- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 
- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน (ถามี) 
- แบบประเมินการสอบปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินการสอบขอเขียน 

- ใบผานการฝกอบรมในการใหบรกิารสํารองที่น่ังและออกบตัรโดยสาร (ถามี) 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม

ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 
1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 
2. วิธีการปฏิบัติงานตามขอกําหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก การสอบปฏิบัติ 
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน 

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต 

ขอบเขตในการเขาระบบสํารองที่น่ัง เริ่มต้ังแตการเขา Web Browser ที่ถูกตอง ระบุขอมูลที่จําเปน
ในการเขาระบบสํารองที่น่ัง และใชรหัสคําสั่งเพื่อการสืบคนขอมูลจาก Help Page รวมถึงการแสดงขอมูลที่
จําเปนในการสํารองที่น่ัง ไดแก ประเภทของช้ันบริการ (Class of Service) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางการ
เดินทาง (Schedule Display) และขอมูลตารางเที่ยวบิน (Time Table) 

 (ก)  คําแนะนํา 
ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะ

เปนการระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี มีลักษณะสําคัญใน 4 กลุม 
กลาวคือ   

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) 
ข้ันตอนการเขาสูระบบสํารองที่น่ังและสืบคนขอมูลที่จําเปน 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) การเขาสูระบบสํารองที่น่ังผานระบบปฏิบัติการตามที่
กําหนด 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเขาระบบสํารองที่น่ัง 
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4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) เชน Username Password Office ID 
เพื่อการเขาระบบสํารองที่น่ัง เอกสารขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร (Passenger Name Record: PNR)  

 (ข) คําอธิบายรายละเอียด 
1. การเขาระบบสํารองที่น่ัง หมายถึง การเขา Web Browser ของระบบสํารองที่น่ัง 
2. ขอมูลที่จําเปนในการเขาระบบสาํรองที่น่ัง หมายถึง ขอมูลที่ใชในการเขาสูระบบสํารองที่

น่ัง ไดแก Username, Password และ Office ID 
3. Help Page หมายถึง หนาจอที่ใชคนหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการสํารองที่น่ัง 
4. ขอมูลที่จําเปนในการสาํรองที่น่ัง หมายถึง ขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร เชน ช่ือ-สกุล

ผูโดยสาร จุดเริ่มตน จุดหมายปลายทาง ช้ันบริการ ตารางการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน เปนตน 
5. ช้ันบริการ (Class of Service) หมายถึง ประเภทของช้ันที่น่ังในการใหบริการของสาย

การบินในเที่ยวบิน ไดแก ช้ันหน่ึง (First Class) ช้ันธุรกิจ (Business Class) และช้ันประหยัด (Economy 
Class)  

6. ตารางการเดินทาง (Schedule Display) หมายถึง ตารางแสดงเที่ยวบิน วัน เวลาที่สาย
การบินใหบริการในวันที่ผูโดยสารตองการเดินทาง 

7. ตารางเที่ยวบิน (Time Table) หมายถึง ตารางที่กําหนดวัน เวลาเที่ยวบินที่สายการบิน
ใหบริการในชวงเวลาที่กําหนด 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

 ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม 

 ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบปฏิบัติ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30112   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ ใหบริการสํารองที่น่ังแกผูโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไมม ี    4. สรางใหม  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 4221 อาชีพสํารองบัตรโดยสาร 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการใหบริการสํารองที่น่ังใหแก
ผูโดยสาร โดยสามารถตรวจสอบที่น่ังวางในระบบ ใหขอมูลรายละเอียดเบือ้งตนเกี่ยวกับสายการบินที่ผูโดยสาร
ตองการ รวมทั้งสามารถบันทึกขอมูลของผูโดยสารและเที่ยวบินลงในระบบได สามารถยืนยันความถูกตองของ
ขอมูลเพื่อใหมีความเขาใจตรงกันและตรงตามความตองการของผูโดยสาร 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 บุคคลทั่วไป 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการสํารองที่ น่ังของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ( IATA’s 
Reservations Handbook) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30112.01 ตรวจสอบที่น่ังตาม
ความตองการของผูโดยสาร 
 
 
 

1. คนหาที่น่ังที่วางในระบบสํารอง
ที่น่ังใหแกผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

2. แนะนําทางเลอืกในกรณีไมมีที่
วางตรงตามความตองการของ
ผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

3. ใหขอมูลรายละเอียดเบื้องตน
ของสายการบินใหแกผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

30112.02 บันทึกขอมลูการสํารอง
ที่น่ังของผูโดยสาร 
 

1. บันทึกขอมลูรายละเอียดที่
จําเปนในการสํารองที่น่ัง 
(Mandatory Elements) ของ
ผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

2. บันทึกขอมลูรายละเอียดของ
เที่ยวบิน 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

3. ตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกตองในการสํารองที่น่ังของ
ผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นในระหวางการใหบรกิารสํารองทีน่ั่ง 

- ทักษะการใชคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการสํารองทีน่ั่ง รวมทั้งรหสัคําสัง่ตาง ๆ 

- ทักษะการอาน และการตีความขอมูลในการสํารองที่น่ัง เชน ขอมูลผูโดยสาร ขอมลูเที่ยวบิน 

- ทักษะในการใชระบบปฏิบัติการสากลในการสํารองที่น่ังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการแกปญหาเบื้องตนภายใตคําแนะนําของหัวหนางาน  

- ทักษะในการทํางานกบัผูอื่น/ทํางานเปนทีม และหาวิธีการชวยเหลือผูอื่น 

- ทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เชน ภาษาอังกฤษ) ในการ พูด อาน เขียน   
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 (ข) ความตองการดานความรู 

- คําศัพทเฉพาะทางในการสํารองที่น่ัง  

- ความรูเกี่ยวกับระบบสํารองที่น่ัง  

- ความรูเกี่ยวกับกฎและขอบังคับของสายการบิน/ความปลอดภัยสนามบิน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมนิและควรที่จะใชประกอบรวมกนักับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน (ถามี) 

- แบบประเมินการสอบปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินการสอบขอเขียน 

- ใบผานการฝกอบรมในการใหบรกิารสํารองที่น่ังและออกบตัรโดยสาร (ถามี) 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานตามขอกําหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก การสอบปฏิบัติ 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน 

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 
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15. ขอบเขต 

ขอบเขตในการใหบริการสํารองที่น่ังแกผูโดยสาร เริ่มต้ังแตการตรวจสอบที่น่ังวางในระบบสํารองที่น่ัง 
ใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสายการบิน รวมทั้งสามารถสํารองที่น่ังโดยบันทึกขอมูลของผูโดยสารและ
เที่ยวบินลงในระบบไดอยางถูกตองตามความตองการของผูโดยสาร 

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปน
การระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี มีลักษณะสําคัญใน 4 กลุม 
กลาวคือ   

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) 
ข้ันตอนการสํารองที่น่ัง และบันทึกขอมูลลงในระบบ 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) การสํารองที่น่ังผานระบบปฏิบัติการตามที่กําหนด 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การใหบริการผูโดยสารในการสํารองที่น่ัง  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents)  เชน เอกสารขอมูลการเดินทางของ
ผูโดยสาร (Passenger Name Record: PNR)  

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. การสํารองที่น่ัง หมายถึง การเขียนคําสั่งในระบบปฏิบัติการสากลของสายการบินเพื่อ
สํารองที่น่ังตามความตองการของผูโดยสาร 

2. รายละเอียดที่จําเปนในการสํารองที่น่ัง (Mandatory Elements) ประกอบดวย เสนทาง
บิน (Segment Element) ขอมูลสวนตัวของผูโดยสาร ไดแก ช่ือ-สกุล เพศ อายุ (กรณีผูโดยสารเปนทารกหรือ
เด็กตามขอกําหนดของสายการบิน) (Name Element) ขอมูลที่ใชในการติดตอผูโดยสาร (Contact 
Element) ขอมูลของบุคคลที่เปนผูใหทําการสํารองที่น่ัง (Received From Element) และขอกําหนดในการ
ออกบัตรโดยสาร (Ticket Time Limit)   

3. รายละเอียดเบื้องตนของสายการบิน อาทิ รายละเอียดของสนามบินที่ทําการเดินทาง 
เสนทางบิน ตารางบิน ช่ัวโมงที่ทําการบิน ประเภทอากาศยาน จํานวนเที่ยวบิน เปนตน 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

 ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม 

 ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบปฏิบัติ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30113  2. ชื่อหนวยสมรรถนะ  ใหความชวยเหลือดานขอมูลการเดินทาง 

แกผูโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไมม ี   4. สรางใหม  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยความรูและทกัษะที่จาํเปนในการใหขอมลูทีเ่กี่ยวของกบัการเดินทาง
แกผูโดยสาร ซึ่งเปนความรูในดานคําศัพทเฉพาะเพื่อสามารถอธิบายขอมูลแสดงตารางการบิน (Flight 
Information Display System: FIDS) อธิบายขอมูลรายการเดินทาง (Itinerary) และอธิบายขอมูลบนบัตร
ข้ึนเครื่องใหแกผูโดยสาร ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง สัมภาระภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับดาน
ความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศ รวมถึงใหคําแนะนําพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงานประชาสัมพันธและ
หนวยรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน และสามารถอธิบายถึงสิ่งอํานวยความสะดวกดานอุปโภคบริโภคใน
อาคารทาอากาศยาน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 บุคคลทั่วไปทีส่นใจประกอบวิชาชีพในอาชีพพนักงานตอนรบัผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 - ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ ICAO  

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT)  
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30113.01 ใหขอมูลเที่ยวบินแก
ผูโดยสาร  
 
 
 
 
 

1. อธิบายขอมูลทีป่รากฏบนหนาจอ
ขอมูลแสดงตารางการบิน (Flight 
Information Display System: FIDS)  

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

2. อธิบายขอมูลรายการเดินทาง 
(Itinerary) ของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

3. สืบคนรหัสสายการบินซึง่แทนดวย
ตัวอักษร 2 ตัว (IATA Airline Code) 
และรหัสทาอากาศยานซึง่แทนดวย
ตัวอักษร 3 ตัว (IATA Airport Code)  

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 
 

30113.02 ใหขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร
การเดินทาง 

1. ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัรายละเอียด
เอกสารแสดงตนของการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศ  

- สอบขอเขียน 

2. ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัรายละเอียด
เอกสารแสดงตนของการเดินทาง
เที่ยวบินระหวางประเทศ  

- สอบขอเขียน 
 

3. อธิบายขอมูลบนบัตรข้ึนเครื่องใหแก
ผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ  

30113.03 ใหขอมูลสัมภาระของ
ผูโดยสารตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยสากล  

1. ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดของ
สัมภาระถือติดตัว (Carry-on baggage) 
ข้ึนเครื่อง 

- สอบขอเขียน 

2. ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดการนํา
ของเหลว (LAGs) ข้ึนเครื่องบิน  

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

3. ใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุตองหาม 
(Prohibited Items) 

- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

30113.04 ใหขอมูลดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารทาอากาศยาน 

1.แนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
อุปโภคบรโิภคแกผูโดยสาร 

- สอบสัมภาษณ 
 

2. ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการดานการ
รักษาความปลอดภัย 

- สอบสัมภาษณ 

3. แนะนําชองทางการติดตอหนวย
ประชาสมัพันธ 

- สอบสัมภาษณ 
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12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นในการอธิบายขอมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินและสัมภาระ 

- ทักษะการใชอุปกรณที่สามารถชวยสืบคนขอมูลที่จําเปนที่เกี่ยวของกับเที่ยวบินจากแหลงขอมูล
ที่เปนทางการไดอยางถูกตอง 

- ทักษะการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลและลักษณะของสัมภาระ 

(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูพื้นฐานเฉพาะวิชาชีพ IATA Airline Code, IATA Airport Code 

- ความรูเกี่ยวกับเอกสารรายการการเดินทางและบัตรข้ึนเครื่อง 

- ความรูที่เกี่ยวของกับเอกสารที่จําเปนในการใชแสดงตัวตนประกอบการเดินทาง 

- ความรูในกฎระเบียบ ข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการเตรียมเอกสารการเดินทางตาง ๆ เพื่อเขารับ
การลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ 

- ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ ของสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทยและระเบียบขอกําหนดกฎการบินสากลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ 

- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ  

- ความรูเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในอาคารทาอากาศยาน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมนิและควรที่จะใชประกอบรวมกนักับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

- แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน 

- ผลการทดสอบความรู 
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(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา เอกสาร/หลักฐาน
รับรองการทํางาน การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือดานขอมูลการเดินทางแกผูโดยสาร โดยสามารถให
ขอมูลเที่ยวบิน ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง ขอมูลสัมภาระของผูโดยสารและขอมูลสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารทาอากาศยานแกผูโดยสาร  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) การให
ความชวยเหลือดานขอมูลการเดินทางแกผูโดยสาร 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) พื้นที่บริเวณหนาจุดตรวจรับลงทะเบียน (Check in Counter) 
หรือพื้นที่ที่ใหบริการของสายการบิน ตามรูปแบบที่สายการบินกําหนด   

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การอํานวยความสะดวกในดานขอมูลเกี่ยวกับ
การเดินทาง รวมทั้งใหขอมูลหนวยงานประชาสัมพันธที่ผูโดยสารสามารถติดตอขอรับขอมูลที่เกี่ยวกับทาอากาศ
ยาน และหนวยงานรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสาร 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) ขอมูลเที่ยวบิน ขอมูลเอกสารประกอบการ
เดินทาง ขอมูลสัมภาระตามมาตรฐานความปลอดภัย ขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารทาอากาศยาน 
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(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. เอกสารประกอบการเดินทาง ไดแก บัตรประจําตัวที่ออกโดยหนวยงานราชการ เชน  บัตร
ประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี บัตรขาราชการ หนังสือเดินทาง เปนตน  

2. รายการการเดินทาง (Itinerary) ของผูโดยสาร หมายถึง บัตรโดยสารที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทางของผูโดยสาร เชน ช่ือ-สกุลผูโดยสาร หมายเลขเที่ยวบิน จุดหมายปลายทาง ช้ันบริการ และเวลาของ
เที่ยวบิน 

3. บัตรข้ึนเครื่อง (Boarding Pass) หมายถึง บัตรที่ระบุที่น่ังเพื่อเปนการอนุญาตใหเดินทางตาม
เที่ยวบินที่ระบุ 

4. เที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) หมายถึง เที่ยวบินที่ใหบริการขนสงผูโดยสาร
และสินคา โดยเดินทางจากที่หน่ึงไปสูอีกที่หน่ึงในประเทศเดียวกัน 

5. เที่ยวบินระหวางประเทศ (International Flight) หมายถึง เที่ยวบินที่ใหบริการขนสง
ผูโดยสารและสินคา โดยเดินทางจากประเทศหน่ึงไปสูอีกประเทศหน่ึง  

6. รหัสสายการบิน (IATA Airline Code) หมายถึง ตัวอักษร 2 ตัวที่ใชแทนช่ือสายการบิน ซึ่ง
กําหนดโดยสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) โดยสืบคนไดจาก www.iata.org 

7. รหัสทาอากาศยาน (IATA Airport Code) หมายถึง ตัวอักษร 3 ตัวที่ใชแทนช่ือทาอากาศยาน 
ซึ่งกําหนดโดยสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) โดยสืบคนไดจาก www.iata.org 

8. สัมภาระ หมายถึง สิ่งของที่สามารถนําติดตัวข้ึนเครื่องบินหรือโหลดใตทองเครื่องภายใต
ระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ และตามมาตรฐานของสายการบิน 

9. ระบบแสดงขอมูลเที่ยวบิน (Flight Information Display System: FIDS) หมายถึง ระบบที่
แสดงถึงสัญลักษณสายการบิน (Logo) ตารางการบิน (Schedule Time Departure, Schedule Time 
Arrival) กําหนดเวลา เที่ยวบิน (Estimated Time of Departure, Estimated Time of Arrival) หมายเลข
เที่ยวบิน (Flight Number) เมืองตนทาง (Origin) เมืองปลายทาง (Destination) พื้นที่ที่ใหบริการของสาย
การบิน (Check in Counter) ประตูทางออกข้ึนเครื่อง (Gate) และสายพานลําเลียงรับสัมภาระ (Baggage 
Claim) โดยใชแหลงขอมูลอางอิง เชน จาก https://www.airportthai.co.th/th/ตารางเที่ยวบิน/ หรือ 
www.airports.go.th เปนตน 

10. Liquid Aerosol and Gels (LAGs) ของเหลวตามประกาศ กพท. เรื่องหลักเกณฑการตรวจ
คนของเหลว เจล สเปรย (LAGs) ที่จะนําข้ึนหองโดยสารอากาศยานหรือนําเขาไปในเขตหวงหามของสนามบิน
สาธารณะ พ.ศ. 2562 ของเหลวไดแก อาหารที่มีของเหลวในปริมาณมาก เชน ซุป นํ้า เครื่องด่ืม นํ้าเช่ือม แยม
สตูว ซอส นํ้าพริก เครื่องสําอาง เชน ครีม โลช่ัน นํ้ามัน นํ้าหอม เจล เชน ยาสีฟน ยาสระผม เจลอาบนํ้า วัตถุ
ที่ตองฉีดพน เชน สเปรย โฟม สิ่งที่มีสวนผสมของของแข็งและของเหลว เชน มาสคารา ลิปสติกชนิดนํ้า        
ลิปกลอส โดยของเหลวที่สามารถนําข้ึนเครื่องไดจะตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตร และตองมี
ขอความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ สามารถนําไปไดมากกวา 1 ช้ิน แตตองมีปริมาตรรวมกันสูงสุดไมเกินคน
ละ 1,000 มิลลิลิตร 
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11. วัตถุตองหาม (Prohibited Items) ไดแก ยุทธภัณฑ ของเหลว เจล สเปรยที่ขนาดบรรจุเกิน 
100 มิลลิลิตร วัตถุไวไฟทุกชนิด สารอันตรายทุกชนิด อาวุธปน เครื่องกระสุน อาวุธทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธ 
สัตวซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานและบุคคล วัตถุแหลมคมทุกชนิด และวัตถุระเบิด 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

          ไมมี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 

18.3 สอบปฏิบัติ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30114  2. ชื่อหนวยสมรรถนะ  สนับสนุนการใหบริการผูโดยสารใน 

        การเดินทาง 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไมม ี   4. สรางใหม  

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปนในการชวยเตรียมความพรอมของ
ผูโดยสารกอนรับบริการตรวจรับบัตรข้ึนเครื่องและกอนการเดินทางข้ึนเครื่อง โดยใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การสังเกตลักษณะของผูโดยสารทางรางกาย อารมณ และพฤติกรรมการแสดงออกกอนรับบริการ การสังเกต
ลักษณะ สภาพ ประเภท และขนาดของสัมภาระของผูโดยสารกอนรับบริการ การเตรียมความพรอม (Pre 
Screen) โดยการสังเกตผูโดยสารเพื่อเตรียมลําดับการข้ึนเครื่อง และการสังเกตสัมภาระของผูโดยสาร ณ 
บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
            

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 บุคคลทั่วไปทีส่นใจประกอบวิชาชีพในอาชีพพนักงานตอนรบัผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

- ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ ICAO 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30114.01 ชวยสังเกตลักษณะของ
ผูโดยสารกอนรับบรกิาร 
 
 
 

1. สังเกตความผิดปกติทางรางกาย
ของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
 

2. สังเกตความผิดปกติทางอารมณ
ของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
 

3. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
 

30114.02 ชวยสังเกตลักษณะ
สัมภาระของผูโดยสารกอนรับ
บริการ 
 

1. สังเกตสภาพสมัภาระของผูโดยสาร - สอบขอเขียน 

2. สังเกตประเภทสัมภาระของ
ผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
 

3. สังเกตขนาดสัมภาระของผูโดยสาร - สอบขอเขียน 

30114.03 ชวยเตรียมความพรอม 
(Pre Screen) บริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง 
 
 
 

1. สังเกตผูโดยสารเพื่อเตรียมลําดับ
การข้ึนเครือ่ง 

- สอบขอเขียน 
- สอบสัมภาษณ 

2. สังเกตความพรอมของผูโดยสาร
เพื่อการอนุญาตข้ึนเครื่อง 

- สอบขอเขียน 

3. สังเกตสัมภาระนําติดตัวข้ึนเครื่อง
ของผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสังเกตพฤติกรรมหรือความผิดปกติของบุคคล รวมถึงลักษณะสภาพ ประเภทและ
ความผิดปกติของสัมภาระ 

- ทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมลําดับการข้ึนเครื่อง 

- ทักษะการสื่อสารเพื่อการใหขอมูลเบื้องตนแกผูรับผิดชอบ กรณีพบผูโดยสารหรือสัมภาระ
ผิดปกติ 
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(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูเกี่ยวกับลักษณะของผูโดยสารที่สามารถเดินทางทางอากาศได 

- ความรูในกฎระเบียบ ข้ันตอนที่เกี่ยวของกับขนาดและนํ้าหนักของสัมภาระ 

- ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ ของสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทยและระเบียบขอกําหนดกฎการบินสากลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ 

- ความรูเกี่ยวกับลําดับการข้ึนเครื่องของผูโดยสาร 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมนิและควรที่จะใชประกอบรวมกนักับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน 

- ผลการทดสอบความรู 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา เอกสาร/หลักฐาน
รับรองการทํางาน และการสอบสมัภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการสนับสนุนการใหบริการผูโดยสารในการเดินทาง โดยชวย
สังเกตลักษณะของผูโดยสารและลักษณะสัมภาระกอนรับบริการ รวมถึงชวยเตรียมความพรอม (Pre Screen) 
บริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานกอนเขารับการบริการตรวจรับบัตรข้ึนเครื่องบริเวณหนาจุดตรวจรับลงทะเบียน (Check in 
Counter) และบริเวณพื้นที่พักรอกอนการข้ึนเครื่อง (Boarding Gate) 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) บริเวณหนาจุดตรวจรับลงทะเบียน (Check in Counter) และ
บริเวณพื้นที่พักรอกอนการข้ึนเครื่อง (Boarding Gate) 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การชวยเตรียมความพรอมโดยการสังเกต
ผูโดยสารและสัมภาระกอนเขารับบริการตรวจรับบัตรข้ึนเครื่อง และกอนเรียกผูโดยสารข้ึนเครื่อง 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) ขอมูลลักษณะของผูโดยสารพิเศษ ขอมูล
สัมภาระตามมาตรฐานความปลอดภัย และขอมูลลําดับการข้ึนเครื่อง  

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. บัตรข้ึนเครื่อง (Boarding Pass) หมายถึง บัตรที่ระบุที่น่ังเพื่อเปนการอนุญาตใหเดินทางตาม
เที่ยวบินที่ระบุ 

2. สัมภาระ หมายถึง สิ่งของที่สามารถนําติดตัวข้ึนเครื่องบินหรือโหลดใตทองเครื่องภายใต
ระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ และตามมาตรฐานของสายการบิน 

3. สัมภาระเกินขนาด หมายถึง สัมภาระถือติดตัวข้ึนเครื่องที่มีขนาดเกินกวาอุปกรณตรวจวัด 
(Test Unit) หรือตามมาตรฐานของสายการบินกําหนดเพื่อความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ  

4. Liquid Aerosol and Gels (LAGs) ของเหลวตามประกาศ กพท. เรื่องหลักเกณฑการตรวจ
คนของเหลว เจล สเปรย (LAGs) ที่จะนําข้ึนหองโดยสารอากาศยานหรือนําเขาไปในเขตหวงหามของสนามบิน
สาธารณะ พ.ศ. 2562 ของเหลวไดแก อาหารที่มีของเหลวในปริมาณมาก เชน ซุป นํ้า เครื่องด่ืม นํ้าเช่ือม แยม
สตูว ซอส นํ้าพริก เครื่องสําอาง เชน ครีม โลช่ัน นํ้ามัน นํ้าหอม เจล เชน ยาสีฟน ยาสระผม เจลอาบนํ้า วัตถุ
ที่ตองฉีดพน เชน สเปรย โฟม สิ่งที่มีสวนผสมของของแข็งและของเหลว เชน มาสคารา ลิปสติกชนิดนํ้า ลิ
ปกลอส โดยของเหลวที่สามารถนําข้ึนเครื่องไดจะตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตร และตองมี
ขอความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ สามารถนําไปไดมากกวา 1 ช้ิน แตตองมีปริมาตรรวมกันสูงสุดไมเกินคน
ละ 1,000 มิลลิลิตร 
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5. วัตถุตองหาม (Prohibited Items) ไดแก ยุทธภัณฑ ของเหลว เจล สเปรยที่ขนาดบรรจุเกิน 
100 มิลลิลิตร วัตถุไวไฟทุกชนิด สารอันตรายทุกชนิด อาวุธปน เครื่องกระสุน อาวุธทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธ 
สัตวซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานและบุคคล วัตถุแหลมคมทุกชนิด และวัตถุระเบิด 

6. ความผิดปกติทางรางกายของผูโดยสาร คือผูโดยสารที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ของอวัยวะหรือของรางกาย เชน ผูโดยสารบกพรองทางการไดยิน ผูโดยสารบกพรองทางการมองเห็น 
ผูโดยสารบกพรองทางการเคลื่อนไหว ผูโดยสารมีอาการเจ็บปวย เปนตน  

7. ความผิดปกติทางอารมณของผูโดยสาร เชน ผูโดยสารมีอาการฉุนเฉียว หงุดหงิด ผูโดยสารที่
ไมสามารถควบคุมอารมณได เปนตน 

8. พฤติกรรมการแสดงออกของผูโดยสารที่ไมเหมาะสม หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางที่ไม
เหมาะสมกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ เชน ผูโดยสารมีอาการมึนเมา ผูโดยสารมีพฤติกรรม
กาวราว ผูโดยสารทะเลาะวิวาท ผูโดยสารมีพฤติกรรมกอกวนความสงบ เปนตน  

9. ลําดับการข้ึนเครื่องของผูโดยสาร หมายถึง การข้ึนเครื่องตามลําดับที่สายการบินกําหนด เชน 
การข้ึนเครื่องตามแถวที่น่ัง ช้ันของผูโดยสาร หรือลักษณะของผูโดยสาร 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

          ไมมี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30201   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ ติดตอประสานงานหนวยงานที ่

เกี่ยวของกบัการรักษาความ 

ปลอดภัย 

3. ทบทวนครั้งท่ี 1   4. สรางใหม  - 

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูทีจ่ําเปนในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของกบัการรักษาความปลอดภัยทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 - มาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินหรือสนามบิน 

 - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30201.01 ประสานงานการรกัษา
ความปลอดภัยบริเวณเคานเตอร
ตรวจรบับัตรข้ึนเครื่อง 

1. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีตรวจพบผูโดยสารตองสงสัย 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีตรวจพบเอกสารตองสงสัย 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีตรวจพบสัมภาระตองสงสัย 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

4. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีเกิดเหตุการณไมปกติ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

30201.02 ประสานงานการรกัษา
ความปลอดภัยบริเวณประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง 

1. ประสานงานการรักษาความ
ปลอดภัยกรณีตรวจพบเอกสารตอง
สงสัย 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ประสานงานการรักษาความ
ปลอดภัยกรณีตรวจพบสมัภาระตอง
สงสัย 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ประสานงานการรักษาความ
ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการสื่อสารขอมูลคําสั่ง ข้ันตอน กระบวนการและขอมูลที่เกี่ยวของกับการติดตอ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ทักษะการรายงานและแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนกะทันหัน โดยสอดคลองกับกฎขอบังคับและ
ข้ันตอนการปฏิบัติของสายการบิน 

- ทักษะทางความคิดในดานความละเอียดรอบคอบและสนใจในรายละเอียด 

- ทักษะการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ 

(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในเรื่องกฎและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการรกัษาความปลอดภัยของผูโดยสาร 
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- ความรูในการทํางานและการประสานงานหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

- ความรูในเรื่องเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยตาง ๆ 

- ฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ  

- ความรูในการประยุกตใชขอมูลตามสถานการณตาง ๆ 

- ความรูในการใชอุปกรณ กระบวนการ และกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

- ความรูความชํานาญในการความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตามสถานการณตาง ๆ รวมถึงข้ันตอนการ
ควบคุมความเสี่ยง 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมนิและควรที่จะใชประกอบรวมกนักับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน 

- ผลการทดสอบความรู 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานเพื่อการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  กรณีตรวจพบเอกสารกรณีตอง
สงสัย สัมภาระตองสงสัย และกรณีเหตุการณไมปกติที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณ
เคานเตอรตรวจรับบัตรโดยสาร และบริเวณประตูทางออกข้ึนเครื่อง  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานในการประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) สวนปฏิบัติงาน 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน ความผิดปกติ
ที่เกิดข้ึนตามสถานการณตาง ๆ  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) เอกสารการเดินทาง คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง
สัมภาระตามมาตรฐานของสายการบิน 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. ผูโดยสารตองสงสัย ในที่น้ีหมายถึง ผูโดยสารที่มาแสดงตนเพื่อการเดินทาง แตขอมูลใน
เอกสารแสดงตัวตนของบุคคลไมสอดคลองกัน 

2. เอกสารตองสงสัย ในที่น้ีหมายถึง เอกสารที่เกิดจากการปลอมแปลงหรือเลียนแบบให
เทียบเทากับเอกสารตนฉบับ เชน หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน เอกสารอนุญาตผานเขาประเทศ (VISA)  

3. สัมภาระตองสงสัย ในที่น้ีหมายถึง สิ่งของที่บรรจุอยูในสัมภาระที่อาจเปนสิ่งของในกลุมวัตถุ
อันตราย (Dangerous Goods) ที่สายการบินกําหนดวาไมสามารถนําติดตัวข้ึนเครื่องหรือโหลดลงใตทอง
เครื่องดวยขอกําหนดดานการรักษาความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศ 

4. เหตุการณฉุกเฉิน เชน ผูโดยสารปวยกะทันหัน และอยูในสถานการณที่ตองพบแพทยทันที 
ผูโดยสารมีอาการมึนเมา ผูโดยสารทะเลาะวิวาท    

5. เหตุการณไมปกติ เชน มสีัมภาระที่ไมมผีูโดยสารแสดงตนเปนเจาของวางอยู ณ บริเวณจุด
ปฏิบัติงานเคานเตอรตรวจรบับัตรโดยสาร ผูโดยสารทะเลาะวิวาท ผูโดยสารมอีาการมึนเมา 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30202   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ ติดตอประสานงานหนวยงานที ่

เกี่ยวของกบัการบรกิาร
ผูโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี 1   4. สรางใหม  - 

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการบริการผูโดยสาร การประสานงานเพื่อใหบริการผูโดยสารกรณีตาง ๆ  โดยมีความสัมพันธกับ
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกบริเวณพื้นที่การบริการเคานเตอรตรวจรับบัตรข้ึนเครื่องและบริเวณ
ประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30202.01 ประสานงานการ
บริการบริเวณเคานเตอรตรวจรบั
บัตรข้ึนเครื่อง 

1. ประสานงานการใหบริการผูโดยสาร
พิเศษ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ประสานงานการใหบริการผูโดยสาร
ถือสัมภาระพิเศษ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ประสานงานการใหบริการผูโดยสาร
รองขอกรณีพิเศษ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

4. แจงรายละเอียดการใหบริการพิเศษ
กับผูควบคุมเที่ยวบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

30202.02 ประสานงานการ
บริการบริเวณประตูทางออกข้ึน
เครื่อง 

1. ตรวจสอบความพรอมของเที่ยวบิน
กับหนวยปฏิบัติการดานการบิน 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

2. ประสานงานหนวยงานที่ดูแล
ผูโดยสารพเิศษ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

3. ประสานงานหนวยงานสนับสนุน
การบินกรณีสมัภาระข้ึนเครื่องเกิน
ขอกําหนด 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

4. ประสานงานหนวยงานที่ดูแล
ผูโดยสารรองขอกรณีพิเศษ 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

5. ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินกับผูโดยสาร 

- สอบขอเขียน 
- สัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพ 

- ทักษะการประสานงานกับผูอื่นอยางมปีระสิทธิภาพ 

- ทักษะการทํางานเปนทมีอยางมปีระสิทธิภาพ 

- ทักษะการสื่อสารขอมูลคําสั่ง ข้ันตอน กระบวนการและขอมูลที่เกี่ยวของกับการติดตอ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริการผูโดยสาร 

- ทักษะการตีความ สั่งการ เพื่อความเขาใจที่ตรงกันเพื่อคุณภาพการบริการที่ดี 
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- ทักษะการจัดการเพือ่การประสานงานที่ถูกตองและรวดเรว็ 

- ทักษะการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ 

- ทักษะการรายงานและแกไขปญหาทีอ่าจเกิดข้ึนกะทันหัน โดยสอดคลองกบักฎขอบังคับและ
ข้ันตอนการปฏิบัติของบริษัท 

(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในเรื่องกฎและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการบริการผูโดยสารตามมาตรฐานของสาย
การบิน 

- หลักความรู และความเขาใจในการทํางานและการประสานงานหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

- ความรูในการใชอุปกรณ กระบวนการ และขอมลูทางเทคนิคของอุปกรณ หรือขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงานการบริการผูโดยสาร 

- ความรูในขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เพื่อการประสานงานในสถานการณตาง ๆ 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- แบบประเมินขอเขียน 

- การสอบภาคทฤษฎีและเอกสารที่ใชทดสอบ 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการผูโดยสาร 
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(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู ไดแก การสอบขอเขียน 

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานเพื่อการประสานงานในการใหบริการผูโดยสารที่มีความตองการพิเศษ 
ประสานงานเพื่อความพรอมของเที่ยวบิน สามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อติดตอ
ประสานงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว   

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงาน การใหบริการผูโดยสารตามมาตรฐานของสายการบิน 

2. สถานที่ทํางาน  (Work Site) สวนปฏิบัติงาน 

3. สภาวะในการทํางาน  (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงตามความตองการของ
ผูโดยสาร การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณตาง ๆ  

4. ขอมูล/เอกสาร  (Information/Documents) แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ผูโดยสาร 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. ผูโดยสารพิเศษ ในที่น้ีหมายถึง ผูโดยสารที่รองขอการบริการกวามาตรฐานการบริการปกติ
ของสายการบิน เชน ผูโดยสารสูงอายุ ผูโดยสารนํ้าหนักตัวเกินขนาดมาตรฐานของสายการบิน ผูโดยสาร
ทุพพลภาพ เปนตน 

2. สัมภาระพิเศษ ในที่น้ีหมายถึง สัมภาระที่มีขนาดใหญกวามาตรฐานสมัภาระปกติของสายการ
บิน เชน อุปกรณกีฬา สัตว อาวุธ  

3. ผูควบคุมเที่ยวบิน ในที่น้ีหมายถึง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการนําสัมภาระเพื่อคํานวณ
นํ้าหนักของเที่ยวบิน (Load Master, Load Control, Red Cap ตามแตตําแหนงเรียกของสายการบิน) 

4. สัมภาระข้ึนเครื่องเกินขอกําหนด ในที่น้ีหมายถึง สัมภาระที่ไมสอดคลองกับนโยบายการ
บริการดานสัมภาระ ที่สายการบินไดประกาศแกผูโดยสาร 
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16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี)   

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบขอเขียน 

18.2 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30301   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ จัดสรรกําลังคนในการ 

ปฏิบัติงาน 

3. ทบทวนครั้งท่ี  -   4. สรางใหม   

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูทีจ่ําเปนในการจัดสรรกําลังคนของผูปฏิบัติงานใน
แตละตําแหนง สังเกตการณ และติดตามผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งดูแลความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30301.01 กําหนดอัตรากําลังของ
ผูปฏิบัติงานประจําวัน 

1. จัดทําตารางการทํางานของ
พนักงานทีป่ฏิบัติหนาที่ในแตละ
เที่ยวบินในแตละวันตามความ
เหมาะสม (Daily Assignment) 

- สัมภาษณ 
 

2. มอบหมายภาระหนาที่รบัผิดชอบ
ของพนักงานในแตละตําแหนงตาม
ความเหมาะสม 

- สัมภาษณ 
 

3. ตรวจสอบจํานวนพนักงาน
ประจําวัน 

- สัมภาษณ 

30301.02 กําหนดอัตรากําลังของ
ผูปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณไม
ปกติ 

1. ติดตอหนวยงานเพื่อขออัตรากําลัง
กรณีเกิดเหตุการณไมปกติ 

- สัมภาษณ 

2. ปรับตารางการทํางานของพนักงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่ในแตละเที่ยวบิน 

- สัมภาษณ 

3. มอบหมายภาระหนาที่รบัผิดชอบ
ตามตารางการทํางานที่เปลี่ยนแปลง 

- สัมภาษณ 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพ 

- ทักษะการทํางานเปนทมีเพือ่การทํางานกบัผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะในการตรวจสอบ และการสังเกต 

- ทักษะการอานและตีความขอมูลคําสั่ง ข้ันตอน กระบวนการและขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรกําลังคนในการปฏิบัติงาน 

- ทักษะการจัดการเรื่องความปลอดภัยของผูปฏิบัติหนาที ่

- ทักษะภาวะผูนําในการบรหิารจัดการบุคคล 

- ทักษะการตัดสินใจในการจัดสรร  ปรบัเปลี่ยน เพิ่ม ลด ตารางการทํางานและอัตรากําลงัคน 

- ทักษะการจัดการในการบรหิารจัดการทรัพยากรตาง ๆ เพือ่การปฏิบัติงาน 
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- ทักษะการมอบหมายงานตามอัตรากําลงัคน 

- ทักษะทางความคิด วิเคราะห สังเคราะห การเช่ือมโยงเพื่อการวางแผนอัตรากําลังคนที่
เหมาะสมตามสถานการณปกติ และ/หรือ สถานการณไมปกติ 

- ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการวางแผนรองรับตามสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

- ทักษะการรายงานและแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนกะทันหัน โดยสอดคลองกับกฎขอบังคับและ
ข้ันตอนการปฏิบัติของสายการบิน 

(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในเรื่องกฎและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของของสายการบิน 

- ความรูในการทํางานที่เกี่ยวของกับข้ันตอน กระบวนการและระบบปฏิบัติการตาง ๆ 

- ความรูในการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ทั้งบุคคล อุปกรณ กระบวนการ และกลยุทธในการ
ปฏิบัติงาน 

- ความรูในเรื่องขอมูลขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Work Scope) เพื่อการจัดสรรอัตรากําลังที่
ครอบคลุมและเหมาะสม 

- ความรูในเรื่องการบริหารจัดการบุคคล กฎระเบียบ ขอบังคับตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบ
ของสายการบิน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมนิและควรที่จะใชประกอบรวมกนักับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- ใบบันทึกรายละเอียดการอบรม ความรูเกี่ยวกบัการจัดสรรกาํลังคนในการปฏิบัติหนาที่และ
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน (ถาม)ี 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1. ความรูและทกัษะที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
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3. ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานเพื่อการวางแผนอัตรากําลังคนประจําวันตามความเหมาะสม และการ
มอบหมายภาระหนาที่ปฏิบัติงานในแตละเที่ยวบิน รวมถึงการวางแผนงานกรณีเกิดเหตุการณไมปกติ สามารถ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับตารางการทํางาน จัดสรรอัตรากําลัง และมอบหมาย
ภาระหนาที่ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงานในการจัดสรรกําลังคนตามมาตรฐานสายการบิน 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) สวนปฏิบัติงาน 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตรากําลังคนตามเหตุการณไมปกติ 

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
สายการบิน ฐานขอมูลรายช่ือผูปฏิบัติงาน กฎระเบียบขอบังคับของสายการบิน  ระเบียบวิธี  และหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. ตารางการปฏิบัติงานประจําวัน (Daily Assignment) ในที่น้ีหมายถึง แผนงานการจัดสรร
อัตรากําลังเพื่อปฏิบัติหนาที่และการมอบหมายภาระหนาที่ใหแกบุคคลอยางเหมาะสม รวมถึงการกําหนดเวลา
เขางาน เวลาพัก และเวลาสิ้นสุดการทํางานประจําวัน 

2. อัตรากําลัง หมายถึง แผนอัตรากําลังคนตามมาตรฐานที่สายการบินกําหนด ในที่น้ี รูปแบบ
ของแผนตามที่สายการบินกําหนด เชน แผนอัตรากําลังประจําสัปดาห (Weekly Roster) แผนอัตรากําลัง
ประจําเดือน (Monthly Roster) และใหความเห็นแกผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับแผนอัตรากําลังประจําป (Yearly 
Manpower Planning)  
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3. เหตุการณไมปกติ ในที่น้ีหมายถึง เที่ยวบินลาชา (Flight Delay) เที่ยวบินยกเลิก (Flight 
Cancellation) เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง (Flight Divert) หรือสถานการณไมปกติที่สายการ
บินไมสามารถใหบริการตามที่ตกลงกับผูโดยสารได 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบสมัภาษณ 
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ 30302   2. ชื่อหนวยสมรรถนะ จัดสรรอปุกรณในการ 

ใหบรกิารผูโดยสาร 

3. ทบทวนครั้งท่ี  -   4. สรางใหม   

5. สําหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 5112 อาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

6. คําอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 หนวยสมรรถนะน้ีประกอบไปดวยทักษะและความรูที่จําเปนในการจัดสรรอุปกรณในการใหบริการ 
พรอมทั้งควบคุม ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณเพื่อการปฏิบัติงาน การดูแลความปลอดภัยของพื้นที่
ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จุดปฏิบัติงาน การประสานกับหนวยงานอื่นเพื่อจัดสรรอุปกรณใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงาน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

8. กลุมอาชีพ (Sector) 

 ผูประกอบวิชาชีพตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนวยสมรรถนะน้ีสามารถใชได (ถามี) 

 ไมม ี

10. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี) 

 มาตรฐานและขอกําหนดของสายการบิน 
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11. สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยอย 
Element 

เกณฑในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30302.01 จัดสรรอปุกรณของ
ผูปฏิบัติงานประจําวัน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบอปุกรณในการ
ปฏิบัติงาน 

- สัมภาษณ 
 

2. ตรวจสอบความเพียงพอของ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน 

- สัมภาษณ 
 

3. ติดตอหนวยงานเพื่อขออปุกรณ
เพิ่มเติม 

- สัมภาษณ 
 

30302.02 จัดเตรียมอุปกรณที่
ใหบรกิารของสายการบิน 

1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
บนหนาจอ (Flight Information 
Display System: FIDS) 

- สัมภาษณ 

2. ตรวจสอบความเรียบรอยของพื้นที่
บริเวณทีป่ฏิบัติงาน 

- สัมภาษณ 
 

3. ตรวจสอบสิง่อํานวยความสะดวก
บริเวณทีป่ฏิบัติงาน (Facilities) 

- สัมภาษณ 
 

 

12. ความรูและทักษะกอนหนาท่ีจําเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไมม ี

13. ทักษะและความรูท่ีตองการ (Required Skill and Knowledge) 

 (ก) ความตองการดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพ 

- ทักษะการอานและตีความขอมูลคําสั่ง ข้ันตอน กระบวนการและขอมูลที่ เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและการประสานงาน 

- ทักษะการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยของผูปฏิบัติหนาที่ และความปลอดภัยของจุด
ปฏิบัติงาน 

- ทักษะการตรวจสอบ และการสงัเกตเพื่อความถูกตอง ปลอดภัย 

- ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน 

- ทักษะการคิด วิเคราะหเพื่อการวางแผนที่เหมาะสม 

- ทักษะการบริหารจัดการเพือ่ความพรอมในการปฏิบัติงาน 

- ทักษะการจัดการความเสี่ยงและเตรียมแผนรองรบั 
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- ทักษะการรายงานและแกไขปญหาทีอ่าจเกิดข้ึนกะทันหัน โดยสอดคลองกบักฎขอบังคับและ
ข้ันตอนการปฏิบัติของสายการบิน 

(ข) ความตองการดานความรู 

- ความรูในเรื่องกฎและขอบังคับตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

- ความรูในการทํางานทีเ่กี่ยวของกบัข้ันตอน กระบวนการและระบบปฏิบัติการตาง ๆ 

- ความรูในเรื่องอปุกรณ กระบวนการ และกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

- ความรูเชิงเทคนิคในเครื่องมือ อปุกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน 

14. หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Guide) 

 หลักฐานที่ตองการจะกําหนดขอแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิและควรทีจ่ะใชประกอบรวมกันกับเกณฑ
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน  

- เอกสาร/หลักฐานรบัรองการทํางาน 

- แบบประเมินการสมัภาษณ 

(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  

- ใบบันทึกรายละเอียดการอบรม ความรูเกี่ยวกบัการจัดสรรอปุกรณในการปฏิบัติหนาที่และ
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน (ถามี) 

- การสอบสัมภาษณและเอกสารการสมัภาษณ 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนน้ี ตองมีความสัมพันธและตอบโจทยตาม
ขอกําหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะน้ี โดยหลักฐานในที่น้ี ตองแสดงถึง 

1.  ความรูและทักษะที่เกี่ยวของ 

2.  วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานและกฎหมายหรือเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.  ขอบเขตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร/หลกัฐานรับรองการทํางาน และการสอบ
สัมภาษณ  

*ในกรณีท่ีผูเขารับการประเมินไมผานครบตามเกณฑท่ีกําหนด ผูประเมินแจงหนวยสมรรถนะและ
หนวยสมรรถนะยอยท่ีไมผานใหผูเขารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผูเขารับการ
ประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหมอีกครั้ง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตการปฏิบัติงานในการวางแผนดานความพรอม ความเพียงพอ ความถูกตอง ความเรียบรอย
ของอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) บริเวณที่
ปฏิบัติงาน สามารถวางแผนเพื่อกําหนดผูรับผิดชอบอุปกรณน้ัน ๆ ทั้งในการปฏิบัติงานประจําวัน การวางแผน
เพื่อสํารองอุปกรณที่จําเปนลวงหนา ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องความถูกตองของขอมูลแสดง
เที่ยวบิน (Flight Information Display)  

(ก) คําแนะนํา 

ขอบเขต (Range Statement) เปนสวนที่เกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ระบุสถานการณหรือสภาพแวดลอมของงานที่เกี่ยวของกับสมรรถนะน้ี ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะสําคัญใน 4 กลุม กลาวคือ 

1. ข้ันตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน (Workplace Procedures) ข้ันตอน
การปฏิบัติงาน การใหบริการผูโดยสารตามาตรฐานของสายการบิน 

2. สถานที่ทํางาน (Work Site) สวนปฏิบัติงาน 

3. สภาวะในการทํางาน (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  

4. ขอมูล/เอกสาร (Information/Documents) นโยบายการบริหารจัดการอุปกรณของสายการ
บิน ระเบียบ ขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กฎระเบียบขอบังคับของสายการบิน และหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

1. อุปกรณในการปฏิบัติงาน ในที่น้ีหมายถึง อุปกรณมาตรฐานที่สายการบินกําหนดเพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหบรกิารผูโดยสาร 

2. ขอมูลแสดงเที่ยวบิน (Flight Information Display) หมายถึง จออิเล็กทรอนิกสหรือปายที่
แสดงขอมลูของสายการบินทีเ่กี่ยวกับขอมูลของเที่ยวบิน หรอืจุดหมายปลายทาง หรือช้ันการบริการ เปนตน 

16. หนวยสมรรถนะรวม (ถามี) 

ไมม ี

17. อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี) 

ไมม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน 

18.1 สอบสมัภาษณ 


