
 

 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Human performance. ” 

Human capabilities and limitations which have an impact on 

the safety and efficiency of aeronautical operations.  

 

“ความสามารถของมนุษย%” 

ความสามารถและขTอจำกัดของมนุษย%ซึ่งมีผลต_อความปลอดภัยและปร

ะสิทธิภาพของการปฏิบัติการทางการบิน 

 

 

ตัวอย_าง (Example) 

The training programme established by the training organization shall 

include training in knowledge and skills related to human 

performance.  
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

Competency. 

A combination of skills, knowledge and attitudes required to 

perform a task to the prescribed standard.  

 

“สมรรถนะ”         

การผสมผสานระหว_างทักษะความรูTและทัศนคติที่จำเป~นในการปฏิบัติงานใหT 

เป~นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

 

 

ตัวอย_าง (Example) 

The applicant shall demonstrate, or have demonstrated, competency 

in:  

ผูTสมัครจะตTองแสดงหรือแสดงใหTเห็นถึงความสามารถใน: 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

Error management.  

The process of detecting and responding to errors with 

countermeasures that reduce or eliminate the consequences of 

errors and mitigate the probability of further errors or 

undesired states.  

 

การจัดการขTอผิดพลาด 

กระบวนการตรวจจับและตอบสนองต_อขTอผิดพลาดดTวยมาตรการตอบ 

โตTที่ลดหรือกำจัดผลที่ตามมาของขTอผิดพลาดและลดความน_าจะเป~น 

ของขTอผิดพลาดเพิ่มเติมหรือสถานะที่ไม_ตTองการ 

 

 

ตัวอย_าง (Example) 

a harmonization of threat and error management (TEM) requirements 

for certain licensed personnel with those for flight crew licences;  

การประสานกันของขTอกำหนดการจัดการภัยคุกคามและขTอผิดพลาด (TEM) 

สำหรับบุคลากรที่ไดTรับอนุญาตบางรายกับขTอกำหนดสำหรับใบอนุญาตลูกเรือ

บนเครื่องบิน 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Flight crew member.  

A licensed crew member charged with duties essential to 

the operation of an aircraft during a flight duty period.  

 

สมาชิกลูกเรือบนเครื่องบิน  

ลูกเรือที่ไดTรับใบอนุญาตซึ่งรับผิดชอบหนTาที่ที่จำเป~นต_อการทำงานของเครื่อง

บินในช_วงเวลาปฏิบัติหนTาที่ของเที่ยวบิน 

 

ตัวอย_าง (Example) 

a person shall not act as a flight crew member of an aircraft unless a 

valid licence is held showing compliance with the specifications of 

this Annex and appropriate to the duties to be performed by that 

person  

 

บุคคลจะตTองไม_ทำหนTาที่เป~นลูกเรือของเครื่องบินเวTนแต_จะไดTรับใบอนุญาตที่ถู

กตTองซึ่งแสดงว_าเป~นไปตามขTอกำหนดของภาคผนวกนี้และเหมาะสมกับหนTาที่

ที่จะตTองปฏิบัติโดยบุคคลนั้น 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

Maintenance.  

The performance of tasks required to ensure the continuing 

airworthiness of an aircraft, including any one or combination of 

overhaul, inspection, replacement, defect rectification, and the 

embodiment of a modification or repair.  

 

ซ_อมบำรุง.  

การปฏิบัติงานที่จำเป~นเพื่อใหTแน_ใจว_าอากาศยานจะมีความสมควรเดิน

อากาศต_อไปไดTรวมทั้งการยกเครื่องการตรวจสอบการเปลี่ยนการแกTไข

ขTอบกพร_องและการรวมกันของการดัดแปลงหรือซ_อมแซม 

 

ตัวอย_าง (Example) 

maintenance procedures for airframes, systems and engines of 

appropriate aircraft;  

         

ขั้นตอนการบำรุงรักษาแอร%เฟรมระบบและเครื่องยนต%ของเครื่องบินที ่

เหมาะสม 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

Medical examiner.  

A physician with training in aviation medicine and practical 

knowledge and experience of the aviation environment, who is 

designated by the Licensing Authority to conduct medical 

examinations of fitness of applicants for licences or ratings for 

which medical requirements are prescribed.  

 

แพทย%ผูTตรวจสอบ. 

แพทย%ที่ไดTรับการฝ�กอบรมดTานเวชศาสตร%การบินและมีความรูTเชิง 

ปฏิบัติและประสบการณ%เกี่ยวกับสภาพแวดลTอมการบินซึ่งไดTรับ 

มอบหมายจากหน_วยงานอนุญาตใหTทำการตรวจสุขภาพของผูTขอรับใบ

อนุญาตหรือการใหTคะแนนตามขTอกำหนดทางการแพทย%ที่กำหนดไวT 

 

ตัวอย_าง (Example) 

The medical examiner shall be required to submit sufficient 

information to the Licensing Authority to enable that Authority to 

undertake Medical Assessment audits.  

แพทย%ผูTตรวจสอบจะตTองส_งขTอมูลที่เพียงพอไปยังหน_วยงานอนุญาตเพื่อใหT 

หน_วยงานนั้นสามารถดำเนินการตรวจประเมินทางการแพทย%ไดT 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

Psychoactive substances.  

Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and hypnotics, 

cocaine, other psychostimulants, hallucinogens, and volatile 

solvents, whereas coffee and tobacco are excluded.  

สารออกฤทธิ์ทางจิต  

แอลกอฮอล%โอป�ออยด%แคนนาบินอยด%ยาระงับประสาทและยาสะกดจิต 

โคเคนสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาทอื่น ๆ ยาหลอนประสาทและ 

ตัวทำละลายที่ระเหยไดTในขณะที่ไม_รวมกาแฟและยาสูบ 

 

ตัวอย_าง (Example) 

a mental or behavioural disorder due to psychoactive substance use; 

this includes dependence syndrome induced by alcohol or other 

psychoactive substances;  

ความผิดปกติทางจิตหรือพฤติกรรมเนื่องจากการใชTสารออกฤทธิ์ทาง 

จิตประสาทซึ่งรวมถึงกลุ_มอาการพึ่งพาที่เกิดจากแอลกอฮอล%หรือสารออกฤทธิ์

ทางจิตอื่น ๆ 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

Quality system. 

Documented organizational procedures and policies; internal 

audit of those policies and procedures; management review 

and recommendation for quality improvement.  

ระบบคุณภาพ.  

การบันทึกเอกสารระเบียบปฏิบัติและนโยบายขององค%กร 

การตรวจสอบภายในของนโยบายและขั้นตอน 

เหล_านั้นการทบทวนการจัดการและขTอเสนอแนะของฝ�ายบริหาร 

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

ตัวอย_าง (Example) 

The training organization shall establish a quality assurance system, 

acceptable to the Licensing Authority granting the approval, which 

ensures that training and instructional practices comply with all 

relevant requirements.  

 

องค%กรฝ�กอบรมตTองจัดทำระบบประกันคุณภาพซึ่งเป~นที่ยอมรับของหน_วยงาน

ออกใบอนุญาตที่ใหTการอนุมัติซึ่งทำใหTมั่นใจไดTว_าการฝ�กอบรมและการสอน 

เป~นไปตามขTอกำหนดที่เกี่ยวขTองทั้งหมด 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

Solo flight time. 

Flight time during which a student pilot is the sole occupant of 

an aircraft. 

 

เวลาบินเดี่ยว  

เวลาบินในระหว_างที่ศิษย%การบินเป~นผูTครอบครองอากาศยานแต_เพียง 

ผูTเดียว 

 

ตัวอย_าง (Example) 

The applicant shall have completed not less than six hours of flight 

time as a pilot of gliders including two hours of solo flight time 

during which not less than 20 launches and landings have been 

performed.  

ผูTสมัครจะตTองมีเวลาบินไม_นTอยกว_าหกชั่วโมงในฐานะนักบินเครื่องร_อนรวม 

เวลาสองชั่วโมงของเวลาบินเดี่ยวโดยตTองทำการบินขึ้นลงไม_นTอยกว_า 20 ครั้ง 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

State safety programme (SSP).  

An integrated set of regulations and activities aimed at improving 

safety.  

 

โครงการความปลอดภัยของรัฐ (SSP) 

ชุดระเบียบและกิจกรรมแบบบูรณาการที่มุ_งปรับปรุงความปลอดภัย 

 

 

ตัวอย_าง (Example) 

Guidance on State safety programmes and safety management 

principles is contained in the Safety Management Manual (SMM) (Doc 

9859) and the Manual of Civil Aviation Medicine (Doc 8984).  

คำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยของรัฐและหลักการจัดการความป

ลอดภัยมีอยู_ในคู_มือการจัดการความปลอดภัย (SMM) (Doc 9859) 

และคู_มือเวชศาสตร%การบินพลเรือน (Doc 8984) 
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