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ภาคผนวก 2
คูมือการดําเนินการฝกอบรม
(Training Procedure Manual : TPM)
คูมือการดําเนินการฝกอบรมตามขอ ๖ (๕) ตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
สวนที่ ๑ ขอกําหนดดานเนื้อหาสําหรับสถาบันฝกอบรมดานการบิน
สถาบันตองจัดใหมีคูมือการดําเนินการฝกอบรม (Training Procedure Manual : TPM) ที่แสดงถึง
การจัดการฝกอบรมและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อใชเปนแนวทางใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ใหจัดทําเปนสวน ๆ ดังนี้
๑. บททั่วไป (General) ซึ่งแสดงรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาดังนี้
๑.๑ บทนําเกี่ยวกับการใชและการบังคับใชคูมือ
๑.๒ สารบัญ
๑.๓ การแกไขเพิ่มเติม การปรับปรุง และการเผยแพรคูมือการดําเนินการฝกอบรม ไดแก
(๑) ขั้นตอนการแกไขเพิ่มเติม
(๒) หนาบันทึกการเปลี่ยนแปลง
(๓) รายการแจกจาย (บุคลากรที่เกี่ยวของ)
(๔) รายการของหนาที่มีผลใชบังคับ
๑.๔ คําจํากัดความ และคําศัพทที่สําคัญ รวมถึงรายการคํายอที่ใชแทน และ/หรือ อักษรยอ
๑.๕ ขอบเขตการฝกอบรมที่ขอรับการรับรอง
๑.๖ โครงสรางองคกร และรายนามผูดํารงตําแหนงในสถาบัน
๑.๗ คุณสมบัติ ความรับผิดชอบ และการลําดับสายงานบังคับบัญชาของผูบริหารและบุคลากรสําคัญ
อยางนอยในตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) ผูแทนสถาบัน (Accountable Executive)
(๒) หัวหนาดานฝกอบรม (Head of Training) เพื่อปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการ
ดานกิจ กรรม นโยบาย ขั้ น ตอนดํ า เนิน การและการปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบัน เพื่อใหมั่น ใจไดวาสถาบัน
ฝ ก อบรมด า นการบิ น ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองสามารถดํ าเนิ น การจั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมได อ ย า งต อ เนื่ อ งตาม
มาตรฐานที่กําหนด
(๓) ผูจัดการบริการการเรียนการสอนบุคลากรของสถาบัน (Instructional Services Manager)
เพื่อปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการ การฝกอบรม ใหสอดคลองกับขอกําหนดและวัตถุประสงคตามที่
สถาบันฝกอบรมดานการบินกําหนด
(๔) ผูจัดการดานประกันคุณภาพ (Quality Manager) เพื่อปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบบริหาร
จัดการระบบตรวจสอบติดตามการประกันคุณภาพขององคกร และมีอํานาจในการขอดําเนินการแกไขระบบ
ประกันคุณภาพที่ไมไดมาตรฐาน
(๕) ผู จั ด การด า นซ อ มบํ า รุ ง (Maintenance Manager) กรณี ส ถาบั น มี อุ ป กรณ ก าร
ฝกอบรมที่ ผู อํา นวยการกํ าหนดให มีแผนการซอมบํารุง (Maintenance Programme) เชน อากาศยาน
เครื่องฝกบินจําลอง เพื่อปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษา

-๒อากาศยาน และคงไว ซึ่ งความต อเนื่ อ งของความสมควรเดิน อากาศของอากาศยานที่ ใช ป ฏิบั ติการบิ น
ในแตละวัน
(๖) ผูจัดการดานความปลอดภัย (Safety Manager) กรณีสถาบันฝกอบรมดานการบิน
มีการปฏิบัติการบินดวยอากาศยาน เพื่อปฏิ บัติหนาที่รับผิด ชอบใหคําแนะนําและกําหนดทิศทางในการ
วางแผนการดําเนินการ การนําไปปฏิบัติ และการดําเนินงานของระบบการจัดการความปลอดภัยขององคกร
(๗) บุคลากรที่จะใชในการเรียนการสอน (Instruction Personnel) ในจํานวนที่เพียงพอ
ตามขนาดของสถาบันฝกอบรมดานการบิน หลักสูตรที่ไดรับการรับรองและกิจกรรมที่ดําเนินการ ซึ่งอยางนอย
ต อ งประกอบด ว ย ครู ผู ส อนความรู ภ าคทฤษฎี (Theoretical Knowledge Instructors) และครู ฝ ก
ภาคปฏิบัติ (Flight Instructors)
(๘) ผูประเมินผล (Evaluator) (ถามี)
๑.๘ นโยบายเกี่ยวกับ:
(๑) วัตถุประสงคของสถาบัน
(๒) หลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันฝกอบรมดานการบิน และการรักษาคุณสมบัติ
ของบุคลากร
(๓) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
(๔) การจัดหา ประเมิน และการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม
(๕) การบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการฝกอบรม
(๖) ระบบการกํากับดูแลดานคุณภาพ (Quality System)
(๗) การจัดการระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System : SMS)
๑.๙ รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการฝกอบรม ไดแก
(๑) สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกทั่ ว ไป รวมถึ ง สํ า นั ก งาน คลั งจั ดเก็ บ อุ ป กรณ อะไหล แ ละ
หองเก็บเอกสาร และหองสมุดหรือพื้นที่เรียนรู (Library or Reference Areas)
(๒) จํานวนและขนาดของหองเรียน รวมทั้งอุปกรณที่ติดตั้ง
(๓) ชนิดและจํานวนอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม รวมทั้งที่ตั้งของอุปกรณที่มิไดตั้งอยู ที่
สถานที่หลักที่ใชในการฝกอบรม
๒. การฝกอบรมบุคลากรของสถาบัน (Staff Training)
๒.๑ การกํ า หนดบุ ค คลหรื อ ตํ า แหน ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรั ก ษามาตรฐานและคุ ณ ภาพของ
การฝกอบรมบุคลากรภายในสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากร
๒.๒ รายละเอี ย ดของกระบวนการฝ ก อบรมบุ ค ลากรที่ จ ะใช ใ นการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให มี
คุณสมบัติและสมรรถนะตามที่กําหนดไวในกฎระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน
๒.๓ รายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรมเบื้องตนและหลักสูตรทบทวนสําหรับบุคลากรทุกคน
รวมถึงการฝกอบรมใหบุคลากรมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบของตน
๒.๔ ขั้นตอนการตรวจสอบความสามารถ (Proficiency Checks) และการฝกอบรมเพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหนงหนาที่ใหสูงขึ้น (Upgrade Training)

-๓๓. แผนการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรม (Student Training Programmes)
แผนการฝกอบรมผู เข า รั บ การฝกอบรมจะครอบคลุมรายการการฝกอบรมที่ดําเนิน การโดย
สถาบัน ซึ่งประกอบดวยแผนงานการฝกอบรมและหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ แผนงานการฝกอบรม (Training Plan)
(๑) วั ตถุ ป ระสงค ของหลั กสูตร ตอ งระบุ อยา งชัดแจงว า ผูเ ขารั บ การฝกอบรมควรจะ
สามารถทําสิ่งใดไดเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ผลของการฝกอบรม ระดับประสิทธิภาพและขอจํากัดของการ
ฝกอบรมทีพ่ บ
(๒) ขอกําหนดกอนเขารับการฝกอบรม ไดแก (ตามความเหมาะสม)
(๒.๑) อายุขั้นต่ํา
(๒.๒) ระดับการศึกษาหรือคุณสมบัติตามที่กําหนด
(๒.๓) ขอกําหนดดานสุขภาพ
(๒.๔) ขอกําหนดดานความสามารถทางภาษา
(๓) หลักสูตรการฝกอบรม ไดแก
(๓.๑) การฝกอบรมภาคทฤษฎี (Theoretical Training)
(๓.๒) การฝกภาคปฏิบัติ (Practical Training)
(๓.๓) การฝกอบรมดานมนุษยปจจัย (Human Factors)
(๓.๔) การประเมิน (Assessment) และการสอบความรู (Examinations)
(๓.๕) การติดตามและประเมินผลกระบวนการฝกอบรม
(๔) นโยบายการฝกอบรม ไดแก
(๔.๑) ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรม (Students) และครูผูสอน
(Instructors)
(๔.๒) เวลาพัก (ถามี)
(๕) ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการดําเนินการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม ไดแก
(๕.๑) คุณสมบัติกอนการเขารับการทดสอบ
(๕.๒) การเขารับการทดสอบความรูภาคทฤษฎีซ้ํา (Re-writing knowledge Tests)
(๕.๓) ผลการทดสอบและการบันทึกผล
(๕.๔) การติ ด ตามความก า วหน า ของการพั ฒ นาทั ก ษะและการทดสอบทั ก ษะ
(Skill Progress Checks และ Skill Tests)
(๕.๕) การประเมินความกาวหนาในดานความรูความเขาใจ (Knowledge Progress
Tests) และการทดสอบความรูความเขาใจ (Knowledge Tests) รวมถึงการเตรียมการสอบความรู ประเภท
คําถามและการประเมินผล และมาตรฐานสําหรับการผานการสอบความรู
(๕.๖) การวิเคราะหและทบทวนขอสอบ และการออกขอสอบ (ใชกับการสอบความรู
ภาคทฤษฎี)
(๖) นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการฝกอบรม ไดแก
(๖.๑) ขั้นตอนการประสานงานระหวางบุคลากรที่รับผิดชอบในการฝกอบรม
(๖.๒) ขอกําหนดสําหรับการรายงานและเอกสารอางอิง
(๖.๓) ระบบและขั้นตอนการรับฟงความเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อนําไปพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหดียิ่งขึ้น

-๔(๖.๔) ประสิ ทธิ ภาพหรื อมาตรฐานด านสมรรถนะของการฝกอบรมในแตละขั้นตอน
เพื่อใหมั่นใจไดวาการฝกอบรมเปนไปตามมาตรฐาน
(๖.๕) หนาที่ของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน
(๖.๖) ขั้นตอนการแกไขขอบกพรองที่ทําใหความกาวหนาต่ํากวามาตรฐาน
(๖.๗) ขั้นตอนปฏิบัติในการผลัดเปลี่ยนครูผูสอน
(๖.๘) จํานวนครั้งสูงสุดในการเปลี่ยนครูผูสอน
(๖.๙) ขั้นตอนการสั่งพักการฝกอบรม
๓.๒ การฝกอบรมที่ไมเกี่ยวกับสมรรถนะ (Non-Competency-Based Training)
(๑) หลักสูตรฝกอบรมภาคปฏิบัติ (Practical Training Syllabus)
(๑.๑) การแบงขั้นตอนการฝกอบรม และระบุวามีขั้นตอนอยางไร เพื่อใหมั่นใจไดวา
การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมที่สุด และมีการทบทวนในระยะเวลาที่เหมาะสม
(๑.๒) จํานวนชั่วโมงของการฝกอบรมในแตละขั้นตอน และจํานวนชั่วโมงของแตละ
บทเรียนในขั้นตอนนั้น ๆ รวมถึงการทดสอบความกาวหนา
(๑.๓) การระบุ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานของสมรรถนะและประสบการณ ขั้ น ต่ํ า รวมถึ ง
การกําหนดใหตองผานกิจกรรมที่กําหนดกอนที่จะดําเนินการฝกอบรมในขั้นตอนตอไป
(๑.๔) ขอกําหนดสําหรับวิธีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรและขอกําหนด
การฝกอบรม
(๑.๕) วิธีการดําเนินการและการตรวจสอบความกาวหนาทั้งหมด
(๑.๖) วิธี การการใหเจาหนาที่ ที่มีหนาทีสอบความรู
่
มีความรูความเขาใจในหลั กการของ
การสอบความรู
(๒) หลักสูตรความรูภาคทฤษฎี (Theoretical Knowledge Syllabus)
หลั ก สู ต รสํ า หรั บ การเรี ย นการสอนความรู ท างทฤษฎี ค วรมี โ ครงสร า งโดยทั่ วไป
ตามขอ ๓.๒ ของภาคผนวกนี้ แตใหมีรายละเอียดการฝกอบรมและวัตถุประสงคการฝกอบรมแตละวิชา
๓.๓ การฝกอบรมตามสมรรถนะ (Competency-Based Training)
(๑) การฝ ก อบรมตามสมรรถนะ (Competency-based) ซึ่ ง ต องมี การวิ เคราะห เพื่ อ
กําหนดสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ โดยแผนการฝกอบรมจะใชวิธีการบูรณาการการฝกอบรมความรู
พื้นฐานเพื่อนําไปใชปฏิบัติหนาที่นั้น ดังนั้น ผูเขารับการฝกอบรมจะมีสมรรถนะ ความรูพื้นฐาน ทักษะ และ
ทั ศ นคติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เมื่ อ จบการฝ ก อบรมผู เ ข า รั บ
การฝกอบรมตองแสดงใหเห็นวามีสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่และเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดของแตละหนาที่
(๒) โครงสร า งหลั ก สู ต รต อ งมี ก ารจั ด แบ ง เป น ขั้ น ตอนและแบ ง เป น รายวิ ช าย อ ย
(Modules) และตองประกอบดวยวัตถุประสงคในการฝกอบรม และเปนขอมูลในลักษณะเชนเดียวกันกับ
ขอ ๓.๒ (๑) แตนําไปใชทั้งความรูในภาคทฤษฎีและการฝกอบรมในภาคปฏิบัติที่จัดทําเปนรายวิชานั้น (Module)
๔. การบันทึกและจัดเก็บขอมูล (Records)
มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ลงบันทึกการเขารับการฝกอบรม
๔.๒ บันทึกการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม

-๕๔.๓ บันทึกคุณสมบัติและการฝกอบรมของบุคลากร
๔.๔ บุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลและการบันทึกประวัติของผูเขารับการฝกอบรม
๔.๕ ลักษณะและความถี่ของการตรวจสอบการบันทึก
๔.๖ มาตรฐานรายการที่บันทึก
๔.๗ รายการบันทึกการฝกอบรมสวนบุคคล
๔.๘ การรักษาความปลอดภัยของระเบียนประวัติและเอกสารที่เกี่ยวของ
๕. ระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System : SMS)
ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงคในการใชเฉพาะกับ
หนวยฝกอบรมที่มีกิจกรรมอันสงผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการกับอากาศยาน โดย
ใหจัดทําคูมือการดําเนินการฝกอบรมตามที่ระบุไวในภาคผนวก 2 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ดานการจัดการความปลอดภัย อาจอางอิงเปนคูมือระบบการจัดการความปลอดภัยอีกฉบับหนึ่งหรือรวมเปน
แนวทางปฏิบัติระบบการจัดการความปลอดภัยไวในคูมือการดําเนินการฝกอบรม (TPM)
๖. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA)
ระบุวิธีการดําเนิน งานสถาบั นและการบริหารจัดการการฝกอบรม เพื่อใหมั่นใจได วาสถาบั น
สามารถฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพตามวิธีการและขั้นตอนที่ไดรับการรับรองจากผูอํานวยการ โดยมี
นโยบายดานคุณภาพ รวมถึงมีคํารับรองของผูแทนสถาบันวาจะดําเนินการฝกอบรมเพื่อคงไวซึ่งคุณภาพ
ตามที่ระบุไวในภาคผนวก ๔ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดานการประกันคุณภาพ อาจอางอิง
เปนคูมือระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System Manual) อีกฉบับหนึ่งหรือรวมเปนแนวทาง
ปฏิบัติดานการประกันคุณภาพไวในคูมือการดําเนินการฝกอบรม (TPM) ก็ได
๗. ภาคผนวก (Appendices)
การจัดทําภาคผนวกใหดําเนินการตามความจําเปน ซึ่งอาจมีขอมูลตาง ๆ เชน
๗.๑ ตัวอยางแบบทดสอบความกาวหนาของการฝกอบรม
๗.๒ ตัวอยางสมุดปูม (Sample Logs) ผลการทดสอบและการบันทึกผล
๗.๓ สําเนาเอกสารการรับรองสถาบันฝกอบรมที่รับรองเอกสารแลว
สวนที่ ๒ ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสถาบันที่ใชอากาศยานในการฝกอบรม
คูมือการดําเนินการฝกอบรมของสถาบันที่ใชอากาศยานในการฝกอบรม ควรมีเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
สวนที่ ๑ ดังตอไปนี้
๑. การฝกบินทั่วไป (Flight Training – General)
๑.๑ คุณสมบัติ ความรับผิดชอบ และการบริหารลําดับการบังคับบัญชา และบุคลากรปฏิบัติการหลัก ไดแก
(๑) หัวหนาครูการบิน (Chief Flight Instructor)
(๒) หัวหนาครูภาคทฤษฎี (Chief Ground Instructor)
๑.๒ นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับ:
(๑) การอนุมัติใหปฏิบัติการบิน (Approval of Flights)
(๒) ความรับผิดชอบของนักบินผูควบคุมอากาศยาน (Pilot–in–Command : PIC)
(๓) ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการบิน

-๖(๔) การโดยสารของผูโดยสาร
(๕) ระบบควบคุมการปฏิบัติการ (Operational Control System)
(๖) การรายงานความเสี่ ย งด า นความปลอดภั ย การรายงานอุ บั ติ เ หตุ (Accidents)
และการรายงานอุบัติการณ (Incidents)
(๗) การกํ า หนดข อ จํ า กั ด เวลาทํ า การบิ น (Flight Time) และเวลาปฏิ บั ติ ห น า ที่
(Duty Periods) สําหรับบุคลากรดานการบิน (Flying Staff) และผูเขารับการฝกอบรม
(๘) ช ว งเวลาพั ก ผ อ นขั้ น ต่ํ า (Minimum Rest Periods) สํ า หรั บ บุ ค ลากรด า นการบิ น
(Flying Staff) และผูเขารับการฝกอบรม
๑.๓ รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ (Facilities and Equipments) ไดแก
(๑) เครื่ องช ว ยฝ กบิ น (Flight Simulation Training Devices) และเครื่ อ งบิ น ที่ ใ ช ฝ ก บิ น
(Training Aircraft)
(๒) สถานที่ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการซ อ มบํ า รุ ง และลานจอดอากาศยาน
(Apron Parking Areas) ของอากาศยานที่ใชฝกบิน
(๓) หองเรียนที่ใชคอมพิวเตอรฝกอบรม (Computer-based Classrooms)
(๔) พื้นที่สําหรับบรรยายสรุปกอนขึ้นบิน (Briefing Area)
๒. ขอมูลอากาศยาน (Aircraft Operating Information)
๒.๑ ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน (Certificate of Registry) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ
(Certificate of Airworthiness) และขอจํากัดในการปฏิบัติการบิน (Operating Limitations)
๒.๒ การปฏิบัติการกับอากาศยาน ไดแก
(๑) ขอจํากัดดานสมรรถนะของอากาศยาน
(๒) การใชรายการตรวจสอบ (Checklists)
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน (Standard Operating Procedure)
(๔) ขั้นตอนปฏิบัติในการซอมบํารุงรักษาอากาศยาน
๒.๓ คําแนะนําสําหรับการบรรทุกสัมภาระ
๒.๔ ขั้นตอนปฏิบัติในการเติมเชื้อเพลิง (Fuelling Procedures)
๒.๕ ขั้นตอนปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Procedures)
๓. เสนทางปฏิบัติการบิน (Routes)
๓.๑ เกณฑสมรรถนะการปฏิบัติการบินตามเสนทาง (Performance Criteria)
๓.๒ ขั้นตอนในการวางแผนการบิน (Flight Plan) ไดแก
(๑) การคํานวณการเติมเชื้อเพลิง
(๒) ระยะสูงที่ปลอดภัยตอการปฏิบัติการบินในเสนทาง
(๓) การวางแผนสําหรับเหตุการณฉุกเฉิน
(๔) อุปกรณการเดินอากาศ (Navigation Equipment)
๓.๓ สภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ําสุดที่สามารถปฏิบัติการบินได (Weather Minima) สําหรับ
การฝกอบรมรวมกับครูการบิน ทั้งในเวลากลางวัน เวลากลางคืน การปฏิบัติการบินตามกฎการบินดวยทัศนวิสัย
(Visual Flight Rules : VFR) และการปฏิ บั ติ ก ารบิ น ตามกฎการบิ น ด ว ยเครื่ อ งวั ด ประกอบการบิ น
(IFR : Instrument Flight Rules)

-๗๓.๔ สภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ําสุดที่สามารถปฏิบัติการบินได (Weather Minima) สําหรับ
ผูเขารับการฝกอบรม ในแตละขั้นตอนการฝกปฏิบัติ
๓.๕ เสนทางการฝกปฏิบัติการบิน (Training Routes) และพื้นที่การฝกปฏิบัติการบิน (Practice Areas)
๔. แผนการฝกบิน (Flight Training Plan)
๔.๑ หลักสูตรการฝกอบรม (Training Curricula) ตามความเหมาะสม เชน
(๑) หลักสูตรปฏิบัติการบินดวยเครื่องบินเครื่องยนตเดี่ยว (Single-engine)
(๒) หลักสูตรปฏิบัติการบินดวยเครื่องบินหลายเครื่องยนต (Multi-engine)
(๓) หลักสูตรความรูภาคทฤษฎีสําหรับการทําการบิน
(๔) หลักสูตรฝกอบรมเครื่องชวยฝกบินจําลอง
๔.๒ แผนการฝกรายวันและรายสัปดาหสําหรับการฝกบิน (Flight Training) การฝกภาคทฤษฎี
(Ground Training) และการฝกกับเครื่องชวยฝกบินจําลอง (Flight Simulation Training)
๔.๓ นโยบายการฝกอบรม (Training Policies) ในดาน:
(๑) ขอจํากัดดานสภาพอากาศ
(๒) เวลาทําการฝกสูงสุดตอวัน ตอสัปดาห ตอเดือน ในการทําการฝกภาคปฏิบัติ การอบรม
ความรูทางทฤษฎี และการฝกเครื่องชวยฝกบินจําลอง
(๓) ขอจํากัดของระยะเวลาการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม
(๔) ระยะเวลาการฝกปฏิบัติการบินในแตละขั้นตอน
(๕) จํ า นวนชั่ ว โมงบิ น สู ง สุ ด ของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมแต ล ะคน ในช ว งเวลากลางวั น
และชวงเวลากลางคืน
(๖) จํานวนเที่ยวบินการฝกปฏิบัติสูงสุดสําหรับผูเขารับการฝกอบรมแตละคน ในชวงเวลา
กลางวัน และชวงเวลากลางคืน
(๗) เวลาพักขั้นต่ํา (Minimum Rest Periods) ระหวางการฝกอบรม
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