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1. ขอบข่าย 
ข้อก าหนดนี้ ก าหนดค านิยาม ขอบข่ายท่ีเปิดให้บริการ รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ และคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นค าขอ เงื่อนไขส าหรับผู้ยื่นค าขอ และผู้เข้ารับการทดสอบ การยื่นค าขอการรับรอง เกณฑ์พิจารณา
ผลการการประเมิน วิธีการทดสอบ/ประเมินสมรรถนะของบุคคล และการรับรอง เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการ
รับรอง ขั้นตอนการตรวจติดตามผล ขั้นตอนการต่ออายุการรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอนการ
รับรอง การร้องเรียน การอุทธรณ์ การรักษาความลับ การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดรูปแบบการรับรองและ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และค่าธรรมเนียม 

2. ค านิยาม  
ความหมายของค าท่ีใช้ในข้อก าหนดนี้ มีดังต่อไปนี้ 
2.1 มหาวิทยาลัยฯ หมายถึง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ) ท าหน้าท่ีเป็น

องค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
2.2 สคช. หมายถึง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
2.3 ผู้ยื่นค าขอ (Applicant) หมายถึง ผู้ประสงค์ท่ีจะขอรับการรับรอง  
2.4 ผู้เข้ารับการทดสอบ (Candidate) หมายถึง ผู้ยื่นค าขอท่ีมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน

อาชีพ และได้รับการยอมรับเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคล 
2.5 เจ้าหน้าท่ีสอบ (Examiner) หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการประเมินท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก

มหาวิทยาลัยฯ  
2.6 การรับรอง (Certification)  หมายถึง การให้การยอมรับผู้ได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องตาม

ข้อก าหนดท่ีระบุในมาตรฐานอาชีพ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ  และ สคช. 
2.7 ผู้ได้รับการรับรอง (Certified Person) หมายถึง บุคคลท่ีเข้ารับการทดสอบและผ่านตามเกณฑ์การ

ประเมินสมรรถนะ และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  
2.8 การประเมินสมรรถนะ (Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินการใช้ความรู้  ทักษะ และ

ความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ  
2.9 เครื่องหมายรับรองระบบงาน หมายถึง เครื่องหมายรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานท่ีได้รับ

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งหน่วยรับรองระบบงานได้มอบสิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 
และผู้ได้รับการรับรองน าไปแสดงหรืออ้างอิงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองท่ีก าหนด  

2.10 หนังสือรับรอง (Certificate)  หมายถึง หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) มอบให้แก่ผู้ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ  ตามรูปแบบการรับรองท่ีสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
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2.11 ประกาศนียบัตร (Certificate) หมายถึง ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) มอบให้แก่ผู้ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ  ตามรูปแบบการรับรองท่ีสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก าหนด  

2.12 การติดตามผล (Surveillance)  หมายถึง การติดตามผลการปฏิบั ติว่า ผู้ได้รับ การรับรองยังคง
ความสามารถ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

2.13 การต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การประเมินภายหลังการได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่ี
ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุ เพื่อทบทวนว่าผู้ได้รับการรับรองยังคงความสามารถ และปฏิบัติได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองท่ีก าหนด  

2.14 การร้องเรียน (complaint) หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบั ติ ง านของ
คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง คณะกรรมการตัดสินการรับรอง คณะพิจารณา
อุทธรณ์ ผู้ได้รับการรับรอง เจ้าหน้าท่ีสอบ ผู้คุมสอบ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หรือหน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลัยฯ จ้างเหมาช่วง 

2.15 การอุทธรณ์ (appeal) หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ท่ีคณะกรรมการ
เพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง คณะกรรมการตัดสินการรับรอง ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือ
มีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการทบทวน 

2.16 มาตรฐานอาชีพ (occupational standard)  หมายถึง มาตรฐานอาชีพท่ีจัดท าและประกาศใช้โดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

3. ขอบข่ายที่เปิดให้บริการ 
มหาวิทยาลัยฯ  เปิดขอบข่ายให้บริการรับรอง สาขาวิชีพการบิน ได้แก่ 
สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร  

 อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 3 และช้ัน 4 

 อาชีพพนักงานส ารองบัตรโดยสาร คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 3 และช้ัน 4 

สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน 

 อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 3 และช้ัน 4 

4. รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอและวิธีการประเมินสมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน สาขา
วิชาชีพการบิน  โดยมีรายละเอียดในแต่ละอาชีพ ระดับช้ัน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน   
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5. เง่ือนไขส าหรับผู้ยื่นค าขอ และผู้เข้ารับการทดสอบ 
ผู้ยื่นค าขอและผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรองท่ีมหาวิทยาลัยฯ  และ สคช. ก าหนด 
5.2 ให้ข้อมูลและส่งมอบเอกสารเพื่อขอรับการรับรองท่ีเป็นความจริง เมื่อได้รับการร้องขอ 
5.3 แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญ เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน 

เป็นต้น โดยเร็ว 
5.4 ช าระค่าบริการตามอัตราท่ีก าหนดก่อนเข้ารับการทดสอบ  
5.5 ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการทดสอบตามเวลาท่ีก าหนดและปฏิบัติตามระเบียบการเข้ารับการทดสอบ

อย่างเคร่งครัด 
5.6 ไม่ทุจริต หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตการสอบ รวมทั้งไม่คัดลอก หรือเปิดเผยข้อมูลในชุดข้อสอบ  
5.7 ไม่น าส่ิงของ อุปกรณ์ส่ือสาร หรืออุปกรณ์ใดๆ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าในพื้นท่ีการทดสอบ  
5.8 ไม่เข้าถึงส่ิงของ หรืออุปกรณ์ใดๆ ท่ีไม่ได้อนุญาต ในระหว่างการทดสอบ 
5.9 ไม่แสดง หรืออ้างถึงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ สาขา อาชีพ และช้ันท่ียื่นค าขอ ก่อนได้รับ

การรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ  
5.10 อนุญาตให้บุคลากรของสคช. หน่วยรับรองระบบงาน และองค์กรอื่นๆ ท่ีได้ลงนามสัญญาว่าด้วยการ

รักษาความลับกับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบและประเมิน และเข้าถึงข้อมูล
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ได้รับการรับรองได้   

5.11 อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้และเพิกถอนต่อสาธารณะ 
5.12 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามแผนท่ีแจ้งไว้ หากไม่สะดวกท่ีจะเข้ารับการ

ทดสอบตามแผนดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการทดสอบ และต้องยื่นค าขอ และช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่   

6. การยื่นค าขอการรับรอง 
6.1 ผู้ยื่นค าขอ ยื่นความจ านงเพื่อขอการประเมินสมรรถนะได้ด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยการ

ท่องเท่ียวและการบริการ) หรือผ่านทาง E-mail:TPQI_SPUAirline@spu.ac.th ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
(วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ) โดยกรอกแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ (F-01) และจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอท่ีก าหนดให้ครบถ้วน  

6.2 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และรับสมัคร จะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการกรอกแบบค าขอรับ
การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และเอกสารประกอบการค าขอ  

1) หากแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (F-01) และ
เอกสารประกอบค าขอครบถ้วน : 

mailto:TPQI_SPUAirline@spu.ac.th
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 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และรับสมัครจะรับช าระค่าบริการพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อ
เป็นหลักฐานประกอบให้ผู้ยื่นค าในวันทดสอบ  

2) หากแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (F-01) และ
เอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง : 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และรับสมัครจะด าเนินการจัดส่งส าเนาใบตรวจสอบค าขอให้แก่
ผู้ยื่นค าขอผ่านทาง email เพื่อให้ผู้ยื่นค าขอทราบประเด็นท่ีต้องแก้ไข และยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข 
หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณายกเลิกค าขอ   

3) หากคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอไม่สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานอาชีพก าหนด โดยเฉพาะ
คุณสมบัติก่อนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ :   

 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และรับสมัครจะแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ และพิจารณาไม่รับค าขอ 
เนื่องจากผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานอาชีพก าหนด มหาวิทยาลัยฯ 
จะพิจารณาท าลายแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (F-
01) และเอกสารประกอบค าขอ และจัดส่งส าเนาใบตรวจสอบค าขอผ่านทาง E-mail เพื่อ
เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

6.3 กรณีผู้ยื่นค าขอมีความต้องการพิเศษซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดเตรียมให้ได้  ผู้ยื่นค าขอ
สามารถระบุเหตุผลและรายละเอียดในแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
(F-01) เช่น กรณีการจัดเตรียมอุปกรณ์และส่ิงแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้เจ็บป่วย ท้ังนี้ การ
อ านวยความสะดวกดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเตรียม แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจาก
เหตุผล ความจ าเป็น และทรัพยากรท่ีมีอยู่ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ
เป็นกลางส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบ 

6.4 มหาวิทยาลัยฯ จะรับแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และให้การ
รับรองเฉพาะขอบข่ายสาขาวิชาชีพ สาขา อาชีพ และช้ันท่ีมหาวิทยาลัยฯ เปิดให้บริการเท่านั้น และจะ
ประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ความรู้ ทักษะ สถานท่ีจัดสอบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
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7. เกณฑ์พิจารณาผลการการประเมิน  
7.1 กรณีรับรองคร้ังแรก และต่ออายุการรับรอง  

ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องผ่านการทดสอบในทุกหน่วยสมรรถนะหลัก (Unit of Competence)  และ
หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence)  ตามท่ีระบุในมาตรฐานสาขาอาชีพในแต่ละสาขา 
โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องสอบได้คะแนนรวมร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของการจัดสอบ เกณฑ์การพิจารณาผล 
ข้อสอบปรนัย ร้อยละ 80 
การปฎิบัติ ร้อยละ 80 

การสัมภาณ์ ร้อยละ 80 

คะแนนรวม ร้อยละ 80 
 

7.2 กรณีตรวจติดตามผล  
ผู้ได้รับการรับรอง จะถูกติดตามการท างาน โดยพิจารณาจากข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการ
รับรองหรือตามท่ีก าหนดในรูปแบบของการรับรองตามมาตรฐานสาขาอาชีพ และเสนอคณะกรรมการ
ตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณีตาม
รายละเอียดของเกณฑ์แต่ละวิธีการประเมินสมรรถนะ  

8. วิธีการทดสอบ/ประเมินสมรรถนะของบุคคล และการรับรอง 
1) มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 

สอบปฎิบัติ ตามขอบข่ายท่ีเปิดให้บริการดังท่ีระบุข้างต้น ท้ังนี้ เฉพาะผู้ยื่นค าขอท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น
สอดคล้องตามท่ีก าหนดในมาตรฐานอาชีพเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 

2) เจ้าหน้าท่ีสอบท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสอบ (R-03)  

3) มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการทดสอบสมรรถนะตาม
รูปแบบการรับรอง เช่น เจ้าหน้าท่ีคุมห้องทดสอบ สถานท่ีสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น โดยคัดเลือก
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบสมรรถนะแต่ละด้าน และมีความเท่ียงตรง เป็นธรรม 

4)  มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ความรู้ ทักษะ สถานท่ีจัด
สอบ ผ่านทางเว็บไซต์  

5) มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีสอบ เจ้าหน้าท่ีคุมห้องทดสอบของแต่ละสาขาอาชีพ ก่อนการ
ทดสอบ ซึ่งหากมีข้อมูลพบว่า บุคลากรและครอบครัวของบุคลากรดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับ
การทดสอบ หรือหน่วยงานท่ีผู้เข้ารับการทดสอบสังกัดอยู่ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียน
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ห้องสอบ เปล่ียนเจ้าหน้าท่ีสอบ เจ้าหน้าท่ีคุมห้องทดสอบ หรือด าเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการรับรอง 

6) ผู้เข้ารับการทดสอบด าเนินการเข้าทดสอบสมรรถนะตามรูปแบบการรับรองท่ีระบุไว้ตามมาตรฐาน
อาชีพ โดยด าเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฎิบัติ 

7) เจ้าหน้าท่ีสอบ ด าเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบปฏิบัติ หรือประเมินตาม
มาตรฐานอาชีพ และรวบรวม และส่งข้อมูลผลการสอบ/ประเมินท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดให้คณะกรรมการ
ตัดสินการรับรอง ในการพิจารณาตัดสินให้การรับรอง โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 
เดือนนับจากวันสุดท้ายของการทดสอบ 

8) มหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งผลการพิจารณาตัดสินให้การรับรองให้แก่ สคช. เพื่ออนุมัติจัดท าหนังสือรับรอง 
และประกาศนียบัตร  

9) มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการรับรองผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ  
10) เมื่อได้รับหนังสือรับรอง และประกาศนียบัตรจาก สคช. แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการดังนี้ 

- กรณีผู้ได้รับการรับรองมารับเอกสารด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสาร
ท่ีราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดยให้ผู้ท่ีมารับหนังสือแจ้งผลการรับรอง พร้อมกับ
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ/ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน ณ 
มหาวิทยาลัยฯ 

- กรณีผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถมารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
1. มอบหมายให้ตัวแทนมารับหนังสือแจ้งผลการรับรอง พร้อมกับหนังสือรับรองมาตรฐาน

อาชีพ/ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ต้องน าเอกสารมอบอ านาจจากผู้

ได้รับการรับรอง พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ได้รับการรับรอง และ

ผู้รับมอบอ านาจ   

2. กรณีผู้ได้รับการรับรองต้องการให้จัดส่งหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ/ประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพ/หนังสือแจ้งผลการรับรอง ผ่านทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ผู้ได้รับการ
รับรอง ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าในด าเนินการ 100 บาท ช าระค่าธรรมเนียม ณ มหาวิทยาลัยฯ 
วันท่ีมาเข้ารับการทดสอบ 

โดยหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ มีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีได้รับการรับรอง ส่วนประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ ไม่ก าหนดอายุการรับรอง 

11) กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่เห็นด้วยต่อผลประเมิน หรือการรับรอง สามารถร้องเรียน หรืออุทธรณ์ได้
ตามข้ันตอนในข้อ 13. 
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9. เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของรูปแบบการรับรองตามมาตรฐานอาชีพ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง

ตลอดเวลาท่ีได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ  
2) อ้างถงึการรับรองเฉพาะขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองเท่านั้น  
3) ไม่ใช้หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และเครื่องหมายรับรองระบบงานในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด  
4) ไม่อ้างอิงการรับรองในลักษณะท่ีจะท าให้มหาวิทยาลัยฯ  และสคช. เส่ือมเสีย รวมท้ังไม่แสดงข้อความท่ี

เกี่ยวข้องกับการรับรอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้โดยไม่รับการอนุญาต 
5) ยุติการอ้างอิงการรับรอง สถานะการรับรอง หรือใช้ผลการรับรอง หรือการประชาสัมพันธ์การรับรองของ

ตนเองระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนการรับรอง และส่งมอบหนังสือรับรองและ/หรือประกาศนียบัตร
คืนแก่มหาวิทยาลัยฯ  ท้ังนี้ หากหนังสือรับรองและ/หรือประกาศนียบัตรสูญหาย ต้องจัดส่งส าเนา
หลักฐานการแจ้งความ 

6) เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงานในอาชีพ และช้ันท่ีได้รับ
การรับรอง จะต้องจัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน และผลการด าเนินการแก้ไขต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว และ
จัดส่งให้มหาวิทยาลัยฯ  เมื่อได้รับการร้องขอ 

7) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญ เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน เป็นต้น ต้องปรับปรุงข้อมูล และแจ้ง
ใหม้หาวิทยาลัยฯ ทราบทันที 

8) จะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นตามอัตราท่ีก าหนด 
9) ให้ข้อมูลและส่งมอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองท่ีเป็นความจริง เมื่อได้รับการร้องขอ 
10) หนังสือรับรองและประกาศนียบัตร ถือว่าเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยฯ  และสคช. หากมีการเรียกคืน 

หรือแจ้งให้ยุติการใช้ ผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการส่งคืนและยุติการใช้เมื่อได้รับการแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยฯ  

11) ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของอาชีพนั้นๆ อย่างเคร่งครัด  
12) ห้ามน าตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  และ/หรือ สคช. ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต 
13) ต้องแจ้งมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่รอช้า หากมีประเด็นท่ีอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ได้รับการรับรอง

ในการคงความสอดคล้องตามข้อก าหนดการรับรองอย่างต่อเนื่อง 
14) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ  และสคช. ก าหนดและท่ีจะมีการก าหนด

และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย 
15) อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการทดสอบ และรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้และเพิกถอน

ต่อสาธารณะ 
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16) หากผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ สคช. มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถด าเนินการเตือน พักใช้ หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง และ/หรือ ประกาศนียบัตร ได้ ตามความ
เหมาะสม 

17) กรณีมีเหตุให้สงสัยว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถคงสมรรถนะหรือความสามารถตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานอาชีพท่ีได้รับการรับรอง มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ผู้ได้รับการรับรองเข้ารับการทดสอบใหม่ โดย
ผู้ได้รับการรับรองต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับการทดสอบตามอัตราท่ีก าหนด 

18) กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรอง ประสงค์จะเพิ่มสาขาวิชาชีพ สาขา อาชีพ หรือช้ันท่ีได้รับการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ได้รับการรับรองจะต้องยื่นแบบค าขอรับการรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อขอรับการรับรองใหม่ 

10. การตรวจติดตามผล 
มหาวิทยาลัยฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของผู้ได้รับการรับรอง จากข้อร้องเรียนท่ีได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้
ได้รับการรับรอง รวมท้ังผลปฏิบั ติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และ
เครื่องหมายรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
- กรณีไม่พบข้อร้องเรียน และมีการใช้หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และเครื่องหมายรับรอ ง

ระบบงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการตัดสินการรับรอง เพื่อ
พิจารณาคงไว้ ซึ่งการรับรอง 

- กรณีพบว่ามีข้อร้องเรียน และ/หรือมีการใช้หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และเครื่องหมายรับรอง
ระบบงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ท่ีได้รับการรับรอง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและส่งหลักฐานการแก้ไขและน าเสนอคณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง
เพื่อพิจารณาการพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง ตามความเหมาะสม  

11. การต่ออายุการรับรอง 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการต่ออายุการรับรองผู้ได้รับการรับรอง เมื่อหนังสือรับรองมีอายุครบ 3 ปีนับจาก
วันท่ีได้รับการรับรองครั้งแรก โดยมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผู้ได้รับการรับรองล่วงหน้าก่อนหนังสือรับรอง
หมดอายุไม่น้อยกว่า 4 เดือน ท้ังนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นขอต่ออายุการรับรองล่วงหน้าก่อนหนังสือ
รับรองหมดอายุภายใน 3 เดือน และก าหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการทดสอบสมรรถนะตาม
รูปแบบการรับรองตามท่ีก าหนดในข้อ 8. 

12. การพักใช้การรับรอง 
มหาวิทยาลัยฯ น าเสนอคณะกรรมการตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาพักใช้การรับรอง ดังนี้ 
ในกรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดและ/หรืออยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ จะน าเสนอคณะกรรมการตัดสิน
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การรับรอง เพื่อพิจารณาพักใช้การรับรอง และก าหนดวันท่ีพักใช้การรับรองให้มีผลหลังจากวันท่ีมีมติ ท้ังนี้
การพักใช้การรับรองแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 

13. การเพิกถอนการรับรอง 
มหาวิทยาลัยฯ น าเสนอคณะกรรมการตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง เมื่อมีการกระท า
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้ 
1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง 
2) ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง หลังจากถูกพักใช้การรับรอง 
3) มีข้อร้องเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง 
4) ท าผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพและส่งผลกระทบร้ายแรง 
คณะกรรมการตัดสินการรับรองจะพิจารณาเพิกถอนการรับรอง โดยมีผลหลังจากวันท่ีมีมติ โดยผู้ได้รับการ
รับรองต้องส่งคืนหนังสือรับรองและ/หรือประกาศนียบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  ภายใน 30 วันหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยฯ มีหนังสือแจ้งเพิกถอนการรับรอง กรณีหนังสือรับรองและ/หรือประกาศนียบัตรสูญหาย
จะต้องมีหลักฐานการแจ้งความ ส าเนาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อด าเนินต่อไป 

14. การร้องเรียน การอุทธรณ์  
มหาวิทยาลัยฯ น าเสนอคณะพิจารณาอุทธรณ์  ด าเนินการโดยบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องท่ีถูก
อุทธรณ์ ดังนี้ 

1) ผู้เข้ารับการทดสอบหรือผู้ได้รับการรับรองท่ีถูกด าเนินการในกระบวนการรับรอง สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลหรือแจ้งผลการพิจารณา หากยื่นอุทธรณ์เกินกว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณารับค าอุทธรณ์แล้วแต่กรณี โดยการยื่นอุทธรณ์ต้อง
ท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อมหาวิทยาลัยฯ  หากส่งทางไปรษณีย์ต้องเป็นแบบลงทะเบียน 

2) คณะพิจารณาอุทธรณ์ จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วันท าการ
นับต้ังแต่วันท่ีพิจารณาได้รับค าอุทธรณ์ 

3) ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่ส้ินสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ 
4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
5) ผู้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ท้ังหมด ยกเว้นกรณีผลการพิจารณา

เป็นไปตามค าอุทธรณ์ 
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องท่ีถูกร้องเรียน ดังนี้ 
1) ผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ หรือผู้ได้รับการรับรองท่ีถูกด าเนินการในกระบวนการรับรอง สามารถ

ยื่นร้องเรียนได้ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมาใช้บริการกับมหาวิทยาลัยฯ  หากร้องเรียนเกินกว่าระยะเวลา
ท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณารับเรื่องร้องเรียนแล้วแต่กรณี  โดยการแจ้งข้อร้องเรียน
สามารถด าเนินการได้หลายช่องทาง ได้แก่ E-mail:TPQI_SPUAirline@spu.ac.th ทางโทรศัพท์ หรือ

mailto:TPQI_SPUAirline@spu.ac.th


 หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ในการประเมินและรับรอง

สมรรถนะของบุคคล 

หมายเลขเอกสาร: R-01 แก้ไขครั้งท่ี: 00 
วันท่ีบังคับใช้: 22/06/60 หน้าท่ี  10 | 10 

 

เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ต่อมหาวิทยาลัยฯ  หากส่งทางไปรษณีย์
ต้องลงทะเบียน 

2) มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาค าร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังจากการด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ การพิจารณา ตัดสินใจการส่ือสาร ต้องด าเนินการโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องอุทธรณ์หรือ
ร้องเรียนนั้นๆ 

15. การรักษาความลับ 
มหาวิทยาลัยฯ จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ท่ีได้รับจากผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ได้รับการ
รับรอง ไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการ
ทดสอบ ผู้ได้รับการรับรอง หรือตามกฎหมายก าหนด 

16. การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดรูปแบบการรับรองและหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ 
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขรูปแบบการรับรอง หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
และ/หรือ สคช. จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ได้รับการรับรองทราบ เพื่อด าเนินการ หรือ แก้ไข 
ปรับปรุง ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

17. ค่าธรรมเนียม 
ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้น หรือมีการประกาศขึ้นภายหลัง (ถ้า
มี) 

 


