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๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานตอนรับสวนหนา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานตอนรับสวนหนา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพพนักงานตอนรับสวนหนา (Front Desk Clerk/Receptionist)
หมายถึง พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเขาพัก คืนหองพัก การบริการดานขอมูล ขาวสาร
และการสงเสริมการขาย ในโรงแรมและสถานที่พักอื่น ๆ แกผูใชบริการ
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานตอนรับสวนหนา แบงออกเปน
๒ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ (Front Desk Clerk/Receptionist) หมายถึง พนักงานที่ใหบริการ
เกี่ยวกับการลงทะเบียน เขาพัก คืนหองพัก การบริการดานขอมูล ขาวสาร และการสงเสริมการขาย
ในโรงแรมและสถานที่พักอื่น ๆ แกผูใชบริการ
๒.๒ ระดับ ๒ (Front Desk Supervisor/Chief Receptionist) หมายถึง พนักงาน
ที่ใหบริการควบคุมงาน และแกไขสถานการณเกี่ยวกับการลงทะเบียนเขาพัก คืนหองพัก การบริการ
ดานขอมูล ขาวสาร และการสงเสริมการขายในโรงแรม และสถานที่พักอื่น ๆ แกผูใชบริการ
ขอ ๓ ขอ กํา หนดทางวิช าการที่ใ ชเ ป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานตอนรับสวนหนา ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ การดําเนินงานเบื้องตนของโรงแรม ที่พัก และแผนกบริการสวนหนา
(๑) โครงสรางของโรงแรม
(๒) โครงสรางของแผนกตอนรับสวนหนา
(๓) หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานตอนรับสวนหนา
(๔) กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติของพนักงานตอนรับสวนหนา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๑.๒ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
(๑) อุปกรณสําหรับการลงทะเบียน
(๒) อุปกรณสําหรับคืนหองพัก
๓.๑.๓ กระบวนการลงทะเบียนเขาพัก คืนหองพัก
(๑) ความรูเกี่ยวกับหองพัก
(๒) วิธีการชําระเงิน
(๓) เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ
(๔) วิธีการลงทะเบียน คืนหองพัก สําหรับผูใชบริการประเภทตาง ๆ
๓.๑.๔ กระบวนการใหบริการขณะลงทะเบียนระหวางเขาพักและการใหบริการอืน่ ๆ
(๑) ขอมูลการบริการแผนกตาง ๆ ของโรงแรม
(๒) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(๓) การสํารองที่นั่งบัตรโดยสารตาง ๆ
(๔) การใหบริการอื่น ๆ
๓.๑.๕ การสื่อสารของพนักงานตอนรับสวนหนา
(๑) การสื่อสารดวยวาจา
(๒) การสื่อสารดวยการเขียน
(๓) การปฏิบัติตอการตําหนิ และขอแนะนําของผูใชบริการ
(๔) การใชภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
(๕) การใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
(ก) การตอนรับ
(ข) การลงทะเบียน
(ค) การคืนหองพัก
(ง) การใหบริการอื่น ๆ
๓.๑.๖ ความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๒) การปองกันอัคคีภัย และปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตน

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๑.๗ การสงเสริมการขาย
(๑) โครงสรางของราคา
(๒) เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การเตรียมการบริการ
(๑) การจัดเตรียมอุปกรณ
(๒) การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ
(๓) การจัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลือง
๓.๒.๒ การลงทะเบียนเขาพัก (Check in)
(๑) การเตรียมเอกสารการลงทะเบียน
(๒) การตรวจสอบขอมูลในบัตรลงทะเบียนผูเขาพัก และเอกสาร
การชําระเงิน
(๓) การนําผูใชบริการไปยังหองพัก
(๔) การอธิบายขอมูล หรือวิธีการใชอุปกรณ เครื่องใชในหองพัก
(๕) การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ
(๖) การประสานงานกับแผนกตาง ๆ
๓.๒.๓ การคืนหองพัก (Check Out)
(๑) การเตรียมเอกสาร และรวบรวมคาใชจาย
(๒) การรับชําระคาใชจาย
(๓) การตรวจสอบความพึงพอใจของผูใชบริการ
(๔) การขอบคุณและอําลาผูใชบริการ
(๕) การประสานงานกับแผนกตาง ๆ
(๖) การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดว ย การปฏิบัติ งาน การตรงต อเวลา การรัก ษาวินั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๓.๑ คุณสมบัติและบุคลิกภาพของพนักงานตอนรับสวนหนา
๓.๓.๒ มรรยาทไทยกับงานตอนรับสวนหนา
๓.๓.๓ จริยธรรมของพนักงานตอนรับสวนหนา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ การดําเนินงานของโรงแรม ที่พัก และแผนกตอนรับ
(๑) โครงสรางของโรงแรม และที่พักประเภทตาง ๆ
(๒) โครงสรางของแผนกบริการสวนหนา และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนางาน
(๔) การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ
๓.๔.๒ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
(๑) ความรูความชํานาญในการใชอุปกรณสําหรับการลงทะเบียน
(๒) ความรูความชํานาญในการใชอุปกรณสําหรับคืนหองพัก
๓.๔.๓ กระบวนการลงทะเบียนเขาพัก และคืนหองพัก
(๑) ความรูเกี่ยวกับการจัดสรรหองพัก
(๒) ความรูและความชํานาญเกี่ยวกับการชําระเงิน
(๓) การตรวจสอบเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ
(๔) การตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนเขาพักและคืนหองพักสําหรับ
ผูใชบริการแตละประเภท
๓.๔.๔ กระบวนการใหบริการระหวางเขาพัก และการใหบริการอื่น ๆ
(๑) การตรวจสอบการใหขอมูลการใหบริการของแผนกตาง ๆ ของ
โรงแรมที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(๒) การตรวจสอบการใหขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(๓) การตรวจสอบการใหขอมูลการใหบริการเกี่ยวกับการสํารองที่นั่ง
บัตรโดยสารตาง ๆ ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(๔) การใหบริการอื่น ๆ
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๓.๔.๕ การสื่อสารของหัวหนางาน
(๑) การสื่อสารดวยวาจา
(๒) การสื่อสารดวยการเขียน
(๓) การปฏิบัติตอการตําหนิและขอแนะนําของผูใชบริการ
(๔) ความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษ
(๕) ความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
(ก) การตอนรับ
(ข) การลงทะเบียน
(ค) การคืนหองพัก
(ง) การแกปญหาเฉพาะหนา
(จ) การใหบริการอื่น ๆ
๓.๔.๖ การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๒) การปองกันอัคคีภัย และปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๔.๗ การสงเสริมการขาย
(๑) วัฒนธรรมและความตองการของผูใชบริการ
(๒) อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางของราคา
(๓) ศิลปะในการเพิ่มยอดขาย
(๔) การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
๓.๔.๘ การควบคุมงาน
(๑) เอกสารรายงานการใชหองพัก
(๒) การตัดสินใจและการสั่งการ
(๓) การแกไขสถานการณ
๓.๔.๙ การสอนงานใหแกพนักงานตอนรับสวนหนา
(๑) ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(๒) ทักษะเกี่ยวกับงานในหนาที่

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ การตรวจสอบการเตรียมการบริการ
(๑) การจัดเตรียมอุปกรณ
(๒) การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ
(๓) การจัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลือง
๓.๕.๒ การตรวจสอบการลงทะเบียนเขาพัก
(๑) การเตรียมเอกสารการลงทะเบียน
(๒) การกรอกขอมูลในบัตรลงทะเบียนผูเขาพักและเอกสารการชําระเงิน
(๓) การนําผูใชบริการไปยังหองพัก
(๔) การอธิบายขอมูลในหองพัก
(๕) การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ
(๖) การประสานงานกับแผนกตาง ๆ
๓.๕.๓ การตรวจสอบการคืนหองพัก
(๑) การเตรียมเอกสาร และรวบรวมคาใชจาย
(๒) การบริการรับชําระคาใชจาย
(๓) การประสานงานกับแผนกตาง ๆ
(๔) การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ
๓.๕.๔ การลงทะเบียนเขาพักดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๓.๕.๕ การคืนหองพักดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๓.๕.๖ การสื่อสารในอาชีพดวยภาษาอังกฤษ
๓.๕.๗ การสอนงานใหแกพนักงานตอนรับสวนหนา
(๑) ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(๒) ทักษะเกี่ยวกับงานในหนาที่
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๖.๑ การสงเสริมและการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานและหัวหนางาน
๓.๖.๒ มรรยาทไทยกับงานตอนรับสวนหนา
๓.๖.๓ จริยธรรมในวิชาชีพของหัวหนางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

