หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะ
ทางสังคมและการดารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่ อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการ
4. เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนด าเนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ด้านอาหารและโภชนาการตามหลัก การ
และกระบวนการ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่ อ ให้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญูกตเวที
อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
เชื่ อมั่น ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่ งตนเอง ปฏิ บ ัติ งานโดยค านึ งถึ งความปลอดภัย อาชี วอนามัย
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 แสดงความรู ้ในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอย่างกว้างขวาง
3.4 ใช้หลักการจัดการและกระบวนการ วางแผน ดาเนิ นงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและ
โภชนาการ
3.5 ประกอบอาหาร แปรรู ปอาหาร ตามหลักโภชนาการด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
3.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระบวนการวิจยั
3.7 พัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการสู่ มาตรฐานสากล
3.8 คิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
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3.9 ดูแลรักษาและเสริ มสร้างสุ ขอนามัยในการจัดเตรี ยม ประกอบ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ
อาหารตามมาตรฐานสากล
3.10 ประยุก ต์ ใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และบ ารุ ง รั ก ษาพื้ น ที่ ส าหรั บ ผลิ ต อาหาร โดยค านึ ง ถึ ง
ความประหยัดและความปลอดภัย
3.11 มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีในการทางานระหว่างผูร้ ่ วมงานและผูร้ ับบริ การ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
3.12 วางแผน ควบคุ ม การด าเนิ น งานในการประกอบอาหาร การจัด ตกแต่ ง บรรจุ ภ ัณ ฑ์
เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสู่ มาตรฐานสากล
3.13 วางแผน ควบคุมการจัดจาหน่ายอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3.14 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ
3.15 เลื อ ก ใช้ และหรื อ ประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีในการด าเนิ น งานด้านอาห ารตามหลัก การ
และกระบวนการ
สาขางานการแปรรูปอาหาร
3.12 ควบคุมการแปรรู ปอาหาร ตรวจสอบ บรรจุภณ
ั ฑ์ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
จากผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ น้ านม ธัญพืช และอาหารชนิด อื่นๆ ตามหลักการและกระบวนการสู่ มาตรฐานสากล
3.13 วางแผน ควบคุมการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปตามหลักการและกระบวนการ
3.14 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ
3.15 เลือก ใช้ และหรื อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดาเนิ นงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
ตามหลักการและกระบวนการ
สาขางานการประกอบอาหารในเรื อเดินทะเลระหว่ างประเทศ
3.12 วางแผน ควบคุมการประกอบอาหารในเรื อเดินทะเล การจัดตกแต่ง ตรวจสอบ บรรจุภณ
ั ฑ์
เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสู่ มาตรฐานสากล และตามอนุ สัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการประกอบอาหารในเรื อ
3.13 วางแผน ควบคุมการบริ การอาหารในเรื อเดินทะเลตามหลักการและกระบวนการ
3.14 เลือกใช้วตั ถุดิบในการประกอบอาหารในเรื ออย่างสงวนคุณค่า
3.15 เลือก ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารที่เหมาะสมสาหรับการประกอบอาหารในเรื อ
และหรื อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงานด้านอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3.16 การจัดการสิ่ งแวดล้อม ขยะ มลพิษ สุ ขอนามัย การทาความสะอาดเครื่ องมือ เครื่ องใช้
ตามมาตรฐานสากล
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สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ
3.12 วางแผน ด าเนิ น งานในการประกอบอาหารเชิ ง พาณิ ช ย์แ ละการจัด เลี้ ย ง การท างาน
ในอุตสาหกรรม งานบริ การ การบริ หารงานบุคคล การบริ การลูกค้า การสื่ อสารและการทางานเป็ นทีม
3.13 วางแผน ด าเนิ น งาน จัด การและพัฒ นาอาชี พ การปฏิ บ ัติ ก ารในครั ว อาชี ว อนามัย
ความปลอดภัยด้านอาหาร
3.14 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักกระบวนการการวิจยั
3.15 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพเชฟอาหารนานาชาติ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิ ชาอาหารและโภชนาการ จะต้องศึ กษารายวิชาจากหมวดวิชาต่ างๆ รวมไม่ น้อยกว่า 83 หน่ วยกิ ต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม
หรื อเทียบเท่า
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น หรื อ
มัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่ า ที่ ไม่ มีพ้ื นฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพื้ นฐานวิชาชี พ
ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3400-0006
3400-0007
3400-0008
3400-0009

ชื่ อวิชา
โภชนาการ
การประกอบอาหาร
การถนอมอาหารเบื้องต้น
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวและดาเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณ ค่าของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
การจัดการ มี ท ักษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ น มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชาคหกรรม

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริ การ
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1305
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริ การ
3000-1307
วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนาเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การจัดการงานวิชาชีพ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3404-2001
3404-2002
3404-2003
3404-2004
3404-2005
3404-2006
3404-2007

ชื่ อวิชา
โภชนาการเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
ความปลอดภัยในงานอาหาร
อาหารไทย
ขนมไทย
การแปรรู ปอาหาร
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

ประเภทวิชาคหกรรม

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาหนด
2.3.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา
3404-2101
3404-2102
3404-2103
3404-2104
3404-2105
3404-2106
3404-2107
3404-2108
3404-2109
3404-2110
3404-2111
3404-2112
3404-2113
3404-2114
3404-2115
3404-2116
3404-2117
3404-2118
3404-2119
3404-2120
3404-2121
3404-2122
3404-2123
3404-2124
3404-2125
3404-2126

ชื่ อวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สรี รวิทยา
เคมีอาหาร
ครัวและเครื่ องใช้ในงานอาหาร
โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
โภชนบาบัด
อาหารโรงพยาบาล
อาหารปลอดสารพิษ
อาหารต้านโรค
อาหารแคลอรี่ ต่า
อาหารชีวจิต
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
อาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
อาหารกับวัฒนธรรม
อาหารไทยโบราณ
ขนมไทยในงานประเพณี
ขนมไทยในวรรณคดี
การจัดการธุรกิจขนมไทย
การจัดการธุรกิจเบเกอรี่
เค้กและการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ
ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร
ธุรกิจการจัดเลี้ยง
อาหารฟิ วส์ชนั่
อาหารตะวันตก
อาหารจานร้อน
อาหารฮาลาล
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ท-ป-น
2-3-3
2-0-2
3-0-3
1-3-2
2-3-3
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
1-3-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3404-2127
อาหารอาเซียน
3404-2128
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
3404-2129
ศิลปะการผสมเครื่ องดื่มเพือ่ สุ ขภาพ
3404-2130
ไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม
3404-2131
คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร
3404-2101 ถึง 3404*2199 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3404-5101
3404-5102
3404-5103
3404-5104
3404-51XX

ชื่ อวิชา
งานอาหารและโภชนาการ 1
งานอาหารและโภชนาการ 2
งานอาหารและโภชนาการ 3
งานอาหารและโภชนาการ 4
งานอาหารและโภชนาการ …

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานการแปรรูปอาหาร
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3404-2201
เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร
3404-2202
เทคโนโลยีการหมัก
3404-2203
เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
3404-2204
อาหารแช่แข็ง
3404-2205
การแปรรู ปธัญพืช
3404-2206
การแปรรู ปผักและผลไม้
3404-2207
การแปรรู ปเนื้อสัตว์
3404-2208
การแปรรู ปน้ านม
3404-2209
การจัดการผลพลอยได้และของเหลือ
3404-2210
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3404-2211
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
3404-2201 ถึง 3404*2299 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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ท-ป-น
2-3-3
1-3-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-0-2
3-0-3
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3404-5201
3404-5202
3404-5203
3404-5204
3404-52XX

ชื่ อวิชา
งานการแปรรู ปอาหาร 1
งานการแปรรู ปอาหาร 2
งานการแปรรู ปอาหาร 3
งานการแปรรู ปอาหาร 4
งานการแปรรู ปอาหาร …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานการประกอบอาหารในเรื อเดินทะเลระหว่ างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3404-2301 การจัดการอาหารในเรื อเดินทะเล
3404-2302 การประกอบอาหารไทย
3404-2303 อาหารนานาชาติ
3404-2304 อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในเรื อเดินทะเล
3404-2305 ความรู ้ทกั ษะพื้นฐานการปฏิบตั ิงานในเรื อเดินทะเล
3404-2306 ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารในเรื อเดินทะเล
3404-2301 ถึง 3404*2399 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้าน
ของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3404-5301
3404-5302
3404-5303
3404-5304
3404-53XX

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษทางทะเล
การบริ หารจัดการอาหารในเรื อเดินทะเล
งานการประกอบอาหารในเรื อเดินทะเล 1
งานการประกอบอาหารในเรื อเดินทะเล 2
งานการประกอบอาหารในเรื อเดินทะเล …
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ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาคหกรรม

2.3.4 สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ
ให้ เรียนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือกตามที่กาหนด ทั้ง 8 รายวิชา เพื่อให้ มีสมรรถนะครบ
ตามหลักสู ตร SIT30731 Certificate III in Hospitality ของออสเตรเลีย
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3404-2401 สุ ขอนามัยในการประกอบอาหาร
3404-2402 การจัดการครัวและอุปกรณ์งานครัว
3404-2403 การจัดการวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
3404-2404 การประกอบอาหารเรี ยกน้ าย่อยและสลัด
3404-2405 การทาแซนด์วิช
3404-2406 การประกอบอาหารตารับมาตรฐาน
3404-2407 เทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ
3404-2408 การบริ หารงานครัว
3404-2401 ถึง 3404*2499 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้าน
ของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
*-*-*

รายวิชาทีแ่ นะนาเพิม่ เติม เพื่อเลือกเรี ยนเป็ นรายวิชาชีพสาขางานเพิ่มเติม หรื อรายวิชาเลือกเสรี
3404-2101 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2-3-3
3404-2124 อาหารตะวันตก
2-3-3
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3404-5401
3404-5402
3404-5403
3404-5404
3404-54XX

ชื่ อวิชา
งานเชฟอาหารนานาชาติ 1
งานเชฟอาหารนานาชาติ 2
งานเชฟอาหารนานาชาติ 3
งานเชฟอาหารนานาชาติ 4
งานเชฟอาหารนานาชาติ …

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาคหกรรม

สาหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนามากาหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจานวนหน่ วยกิตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิ ช าเพื่ อ น าไปจัด ท าแผนการฝึ กอาชี พ การวัด และการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานให้ ส อดคล้อ งกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3404-8001 หรื อรายวิชา 3404-8002 และ 3404-8003
รหัสวิชา
3404-8001
3404-8002
3404-8003

ชื่ อวิชา
ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3404-8501 หรื อรายวิชา 3404-8502 และ 3404-8503
รหัสวิชา
3404-8501
3404-8502
3404-8503

ชื่ อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาคหกรรม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้น สู ง พุท ธศักราช 2557 ทุ กประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่ อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
ประเภทวิชาคหกรรม

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ
หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง พุทธศักรำช 2557
ประเภทวิชำคหกรรม
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพพืน้ ฐำน
 กลุ่มทักษะวิชำชีพพืน้ ฐำน หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง พุทธศักรำช 2557
กลุ่มบริหำรและจัดกำรวิชำชีพ
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ

3-0-3

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุ่มทักษะวิชำชีพพืน้ ฐำน ประเภทวิชำคหกรรม
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนาเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การจัดการงานวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2

ประเภทวิชาคหกรรม

 กลุ่มทักษะวิชำชีพพืน้ ฐำน หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง พุทธศักรำช 2557
กลุ่มบริหำรและจัดกำรวิชำชีพ
3001-1001

กำรบริหำรงำนคุณภำพในองค์ กำร
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กาหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด องค์ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก าร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและ
เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
การนากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอำชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นาเสนอและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดาเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ งผ่านและจัด ด าเนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการนาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

 กลุ่มทักษะวิชำชีพพืน้ ฐำน ประเภทวิชำคหกรรม
3400-1001

สั มมนำวิชำชีพ
(Vocational Seminar)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรี ยมการและการดาเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. มีทกั ษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
4. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนา
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถทางานเป็ นทีมและมีทศั นคติที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผน การเตรี ยมการและการดาเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. จัดสัมมนาได้ตามลักษณะวิชาชีพ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพได้ตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชีพ วางแผน เตรี ยมการและ
ดาเนินการสัมมนาวิชาชีพ จัดสัมมนาได้ตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3400-1002

เทคนิคกำรนำเสนอผลงำน
(Presentation Techniques)

1-4-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความหมาย หลักการและประเภทการนาเสนอผลงาน
2. มีทกั ษะในเลือกใช้เทคนิคการนาเสนอผลงาน
3. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถทางานเป็ นทีม และมีทศั นคติที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการและประเภทการนาเสนอผลงาน
2. เลือกใช้เทคนิคการนาเสนอผลงานได้ตามการใช้งาน
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงานได้ตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และประเภทของการนาเสนอผลงาน การวางแผน เทคนิค
การนาเสนอผลงาน การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอผลงาน
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3400-1003

กำรพัฒนำควำมคิดสร้ ำงสรรค์
(Development Creative)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3. มีทกั ษะในการนาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและมีเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3. นาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงานได้ตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ นาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
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ประเภทวิชาคหกรรม

3400-1004

กำรจัดกำรงำนวิชำชีพ
(Vocational Management)

2-0-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. รู ้และเข้าใจ การวิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. มีทกั ษะในการดาเนินงานธุรกิจ และการบริ การด้านวิชาชีพ
4. นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
5. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. ดาเนินงานธุรกิจและการบริ การในงานวิชาชีพ
4. นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุ รกิ จ วิเคราะห์ งานตามกระบวนการ
จัดการงานวิชาชีพ ดาเนินงานธุรกิจและบริ การด้านวิชาชีพ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
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ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
3404-2001
3404-2002
3404-2003
3404-2004
3404-2005
3404-2006
3404-2007

โภชนาการเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
ความปลอดภัยในงานอาหาร
อาหารไทย
ขนมไทย
การแปรรู ปอาหาร
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2001

โภชนำกำรเพื่อชีวติ
(Nutrition of Life)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักโภชนาการ ปั ญหาภาวะโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน อาหารครบมาตรฐาน
การกาหนดรายการอาหารและคานวณคุณค่าอาหาร อาหารเฉพาะโรค อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
2. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักโภชนาการบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ ความต้องการปริ มาณสารอาหาร
ของบุ ค คลวัยต่ างๆ บุ ค คลภาวะพิ เศษ การก าหนดอาหาร การค านวณความต้องการสารอาหาร
การใช้ตารางสารอาหารและการประกอบอาหารของบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ และอาหารเฉพาะโรค
3. สามารถก าหนดอาหารและคานวณความต้อ งการปริ ม าณสารอาหารของบุ คคลวัย ต่ างๆ บุ คคล
ภาวะพิ เศษ และอาหารเฉพาะโรคจากตารางแสดงคุ ณ ค่ า อาหารของไทย และตารางอาหาร
แลกเปลี่ยน
4. สามารถประกอบอาหารสาหรับบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ และอาหารเฉพาะโรคตามหลัก
โภชนาการ
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความสาคัญของโภชนาการสาหรับบุคคลวัยต่างๆ และบุคคลภาวะพิเศษ
นาความรู ้ดา้ นโภชนาการไปใช้เป็ นพื้นฐานการเรี ยนวิชาชีพอาหารและใช้ในชีวิตประจาวัน
6. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักโภชนาการ ภาวะโภชนาการ อาหารครบมาตรฐาน อาหารเฉพาะโรค
อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
2. คานวณคุณค่าอาหาร กาหนดรายการอาหาร ตามรายการอาหารแลกเปลี่ยนและตารางแสดงคุณค่า
อาหารของไทย
3. ประกอบอาหารสาหรับบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ อาหารเฉพาะโรค ตามหลักโภชนาการ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก โภชนาการ ปั ญ หาภาวะโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ ยน อาหารครบ
มาตรฐาน การก าหนดรายการอาหารและคานวณคุ ณ ค่าอาหาร อาหารเฉพาะโรค อาหารบุ คคลภาวะพิ เศษ
การประกอบอาหารบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ และอาหารเฉพาะโรค
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2002

วิทยำศำสตร์ กำรประกอบอำหำร
(Cooking Science)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของอาหาร
และหลักการประกอบอาหารประเภทต่างๆ
2. เข้าใจหลัก การทดลองอาหาร การวางแผนการทดลอง การด าเนิ น งาน การวัด และประเมิ น ผล
การรายงานผลการทดลอง การจัดทาตารับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. สามารถค้นคว้า ทดลองและประกอบอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหาร
2. ประกอบอาหารประเภทต่างๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ
ของอาหาร หลัก การทดลอง การวางแผนการทดลอง การด าเนิ น งาน การวัด และประเมิ น ผลการสรุ ป ผล
การรายงานผลการทดลอง การจัด ท าต ารั บ มาตรฐาน การทดลองและประกอบอาหารประเภทต่ า งๆ
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2003

ควำมปลอดภัยในงำนอำหำร
(Food Hygiene and Safety)

3-0-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและการป้องกัน
2. เข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่ ดี
GMP GHP HACCP และ ISO และการขออนุญาตผลิตอาหาร
3. เข้าใจเกี่ยวกับสุ ขอนามัยอาหาร การปนเปื้ อนในอาหาร การใช้วตั ถุเจือปนใน อาหาร และการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน สาเหตุ และการป้องกันอุบตั ิเหตุ
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิ ตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ ดี
การปนเปื้ อน วัตถุเจือปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและการป้ องกันจากการปฏิบตั ิงาน
อาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดี GMP
GHP HACCP และ ISO การขออนุญาตผลิตอาหาร สุ ขอนามัยอาหารการปนเปื้ อนในอาหาร การใช้วตั ถุเจือปน
ในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2004

อำหำรไทย
(Thai Food)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ ประเภทของอาหารไทย การเลื อกวัตถุ ดิบ เครื่ องมื ออุป กรณ์ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี การจัดรายการอาหารไทยในโอกาสต่างๆ เทคนิ คการประกอบอาหารไทย การดัดแปลง
อาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่ง คิดต้นทุน ตารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาหารไทย
3. สามารถประกอบอาหารไทยในโอกาสต่ างๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี จัดตกแต่ ง
คิดต้นทุน จัดทาตารับมาตรฐาน และนาเสนอและจัดจาหน่าย
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การจัดอาหารไทยในโอกาสต่างๆ เทคนิคการประกอบ
อาหาร การดัดแปลงอาหารเหลื อใช้ การจัดตกแต่ง คิดต้นทุน การทาตารับมาตรฐาน และจัดแสดง
ผลงาน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบ
อาหารไทย
3. เตรี ยมและประกอบอาหารไทยในโอกาสต่างๆ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ การจัดรายการ
อาหารไทยในโอกาสต่ างๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี เทคนิ ค การประกอบอาหารไทย
การประกอบอาหารไทย การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่งอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย
คิดต้นทุน จัดทาตารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2005

ขนมไทย
(Thai Desserts)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบขนมไทย เทคนิ คการทาขนมไทย การจัดตกแต่ง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมไทย บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดต้นทุน จัดทาตารับมาตรฐาน และการจัดแสดงผลงาน
2. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์สาหรับทาขนมไทย
3. สามารถทาขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี จัดตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
คิดต้นทุน จัดทาตารับ มาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ประเภทขนมไทย วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เทคนิ ค การท าขนมไทย
การจัดตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดต้นทุน และการจัดแสดงผลงาน
2. เตรี ยมและประกอบขนมไทย จัดตกแต่ง จัดทาตารั บมาตรฐาน บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดต้นทุ น และจัดแสดง
ผลงาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลื อ กวัต ถุ ดิ บ และ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ท าขนมไทย เทคนิ ค การท าขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี
การทาขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย บรรจุภณ
ั ฑ์
คิดต้นทุน จัดทาตารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2006

กำรแปรรูปอำหำร
(Food Processing)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ หลัก การเตรี ย ม หลัก การจัด การต่ อ วัต ถุ ดิ บ ก่ อ นการแปรรู ป การแปรรู ป อาหาร
ด้วยวิธีการทาแห้งและรมควัน การหมัก การใช้อุณหภูมิสูง การใช้อุณหภูมิต่า การฉายรังสี และการ
ใช้ ส ารเคมี การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ คิ ด ต้น ทุ น
และการบรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถแปรรู ป อาหารแห้ ง และการรมควัน การหมัก การใช้อุ ณ หภู มิ สู ง การใช้อุ ณ หภู มิ ต่ า
การใช้ส ารเคมี ใ นอาหาร การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
คิดต้นทุน บรรจุภณ
ั ฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการแปรรู ปอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน และการบรรจุภณ
ั ฑ์
2. แปรรู ปอาหารตามชนิดและวิธีการตามกระบวนการแปรรู ปอาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การจัด การต่ อวัต ถุ ดิ บ ก่ อนการแปรรู ป การท าแห้งและรมควัน การหมัก
การใช้ อุ ณ หภู มิ สู ง การใช้ อุ ณ หภู มิ ต่ า การฉายรั ง สี และการใช้ ส ารเคมี ใ นอาหาร การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน และการบรรจุภณ
ั ฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2007

ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
(Bakery Products)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับการเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมื ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสาหรับผลิตผลิ ตภัณ ฑ์เบเกอรี่
เทคนิ คการผลิตผลิตภัณ ฑ์เบเกอรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คิดต้นทุน การทาตารับมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ และการบรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทต่างๆ ทาตารับมาตรฐาน และคิดต้นทุน
4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทาตารับมาตรฐาน เลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์
เบเกอรี่
2. ผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พัฒนา ควบคุมคุณภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดต้นทุน และทาตารับมาตรฐาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสาหรับผลิตผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ เทคนิ คการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การคิดต้นทุน การทาตารับมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ และการบรรจุภณ
ั ฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
3404-2101
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3404-2102
สรี รวิทยา
3404-2103
เคมีอาหาร
3404-2104
ครัวและเครื่ องใช้ในงานอาหาร
3404-2105
โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
3404-2106
โภชนบาบัด
3404-2107
อาหารโรงพยาบาล
3404-2108
อาหารปลอดสารพิษ
3404-2109
อาหารต้านโรค
3404-2110
อาหารแคลอรี่ ต่า
3404-2111
อาหารชีวจิต
3404-2112
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3404-2113
อาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
3404-2114
อาหารกับวัฒนธรรม
3404-2115
อาหารไทยโบราณ
3404-2116
ขนมไทยในงานประเพณี
3404-2117
ขนมไทยในวรรณคดี
3404-2118
การจัดการธุรกิจขนมไทย
3404-2119
การจัดการธุรกิจเบเกอรี่
3404-2120
เค้กและการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ
3404-2121
ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร
3404-2122
ธุรกิจการจัดเลี้ยง
3404-2123
อาหารฟิ วส์ชนั่
3404-2124
อาหารตะวันตก
3404-2125
อาหารจานร้อน
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2126
3404-2127
3404-2128
3404-2129
3404-2130
3404-2131

อาหารฮาลาล
อาหารอาเซียน
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
ศิลปะการผสมเครื่ องดื่มเพือ่ สุ ขภาพ
ไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม
คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร

1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2

สำขำงำนกำรแปรรูปอำหำร
3404-2201
เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร
3404-2202
เทคโนโลยีการหมัก
3404-2203
เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
3404-2204
อาหารแช่แข็ง
3404-2205
การแปรรู ปธัญพืช
3404-2206
การแปรรู ปผักและผลไม้
3404-2207
การแปรรู ปเนื้อสัตว์
3404-2208
การแปรรู ปน้ านม
3404-2209
การจัดการผลพลอยได้และของเหลือ
3404-2210
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3404-2211
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
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2-0-2
3-0-3

สำขำงำนกำรประกอบอำหำรในเรื อเดินทะเลระหว่ ำงประเทศ
3404-2301
การจัดการอาหารในเรื อเดินทะเล
3404-2302
การประกอบอาหารไทย
3404-2303
อาหารนานาชาติ
3404-2304
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในเรื อเดินทะเล
3404-2305
ความรู ้ทกั ษะพื้นฐานการปฏิบตั ิงานในเรื อเดินทะเล
3404-2306
ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารในเรื อเดินทะเล
รายวิชาทวิภาคี
3404-5301
ภาษาอังกฤษทางทะเล
3404-5302
การบริ หารจัดการงานอาหารในเรื อเดินทะเล
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ประเภทวิชาคหกรรม

สำขำงำนเชฟอำหำรนำนำชำติ
3404-2401
สุ ขอนามัยในการประกอบอาหาร
3404-2402
การจัดการครัวและอุปกรณ์งานครัว
3404-2403
การจัดการวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
3404-2404
การประกอบอาหารเรี ยกน้ าย่อยและสลัด
3404-2405
การทาแซนด์วิช
3404-2406
การประกอบอาหารตาหรับมาตรฐาน
3404-2407
เทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ
3404-2408
การบริ หารงานครัว
3404-2101
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3404-2124
อาหารตะวันตก
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ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
3404-2101
3404-2102
3404-2103
3404-2104
3404-2105
3404-2106
3404-2107
3404-2108
3404-2109
3404-2110
3404-2111
3404-2112
3404-2113
3404-2114
3404-2115
3404-2116
3404-2117
3404-2118
3404-2119
3404-2120
3404-2121
3404-2122

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สรี รวิทยา
เคมีอาหาร
ครัวและเครื่ องใช้ในงานอาหาร
โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
โภชนบาบัด
อาหารโรงพยาบาล
อาหารปลอดสารพิษ
อาหารต้านโรค
อาหารแคลอรี่ ต่า
อาหารชีวจิต
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
อาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
อาหารกับวัฒนธรรม
อาหารไทยโบราณ
ขนมไทยในงานประเพณี
ขนมไทยในวรรณคดี
การจัดการธุรกิจขนมไทย
การจัดการธุรกิจเบเกอรี่
เค้กและการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ
ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร
ธุรกิจการจัดเลี้ยง
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สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร (ต่ อ)
3404-2123
3404-2124
3404-2125
3404-2126
3404-2127
3404-2128
3404-2129
3404-2130
3404-2131

อาหารฟิ วส์ชนั่
อาหารตะวันตก
อาหารจานร้อน
อาหารฮาลาล
อาหารอาเซียน
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
ศิลปะการผสมเครื่ องดื่มเพือ่ สุ ขภาพ
ไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม
คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2101

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ อำหำร
(Food Products Development)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ หลัก การและขั้น ตอนการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ การประเมิ น คุ ณ ภาพและการยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ การค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพ การเขียนรายงานวิจยั
การนาเสนอและการเผยแพร่
2. สามารถประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ควบคุมคุณภาพ เขียนรายงานวิจยั
นาเสนอ และเผยแพร่
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เขียนรายงานวิจยั และนาเสนองานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพและ
การยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร การค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพการเขียนรายงาน
วิจยั การนาเสนอ และเผยแพร่
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2102

สรีรวิทยำ
(Anatomy and Physiology)

2-0-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับกายวิภาคและสรี รวิทยาของมนุ ษย์ เนื้ อเยื่อ ระบบโครงร่ าง ระบบกล้ามเนื้ อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียน ระบบการหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสื บพันธุ์ และ
ระบบต่อมไร้ท่อ
2. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรี รวิทยาของมนุษย์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบต่างๆของมนุษย์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กายวิ ภ าคและสรี รวิ ท ยาของมนุ ษ ย์ เนื้ อ เยื่อ ระบบโครงร่ าง ระบบกล้ามเนื้ อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียน ระบบการหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ระบบขับ ถ่าย ระบบสื บ พัน ธุ์ และระบบ
ต่อมไร้ท่อ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2103

เคมีอำหำร
(Food Chemistry)

3-0-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของสารอาหาร การวิเคราะห์สารอาหาร ชนิ ดของวัตถุเจือปน
อาหาร และสารปนเปื้ อนในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร
2. สามารถวิเคราะห์สารอาหาร ตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบ โครงสร้ า งทางเคมี คุ ณ สมบัติ ท างเคมี แ ละทางกายภาพ
ของสารอาหาร
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สารอาหาร และตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของสารอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ของสารอาหาร การวิเคราะห์ สารอาหาร ชนิ ดของวัตถุเจื อปน และสารปนเปื้ อนในอาหาร การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2104

ครัวและเครื่ องใช้ ในงำนอำหำร
(Kitchen and Cooking Equipment)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดครัวรู ปแบบต่างๆ ตามลักษณะของงาน สุ ขลักษณะของห้องครัวที่ดี ลักษณะ
ส่ วนประกอบของเครื่ องใช้ในงานอาหาร และการดูแลรักษา
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องใช้ได้ถูกต้องกับประเภทของงานและดูแลรักษาถูกวิธี
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับครัวและเครื่ องใช้ในงานอาหาร
2. ใช้ และบารุ งรักษา เครื่ องใช้ในงานอาหาร ตามลักษณะของงาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดห้องครัวตามลักษณะงาน สุ ขลักษณะของห้องครัว ประเภท
ลักษณะและส่ วนประกอบของเครื่ องใช้ในงานอาหาร วิธีการใช้ การดูแลรักษา และความปลอดภัย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2105

โภชนำกำรเพื่อสุ ขภำพ
(Nutrition for Health)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ และผูป้ ่ วย
2. เข้าใจเกี่ยวกับการคานวณความต้องการพลังงาน สารอาหารและกาหนดรายการอาหาร การประกอบ
อาหารบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ ผูป้ ่ วยและอาหารโรงพยาบาล
3. สามารถคานวณความต้องการพลังงาน สารอาหารและกาหนดรายการอาหารของบุคคลวัยต่างๆ
บุคคลภาวะพิเศษและผูป้ ่ วย
4. สามารถประกอบอาหารบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ ผูป้ ่ วย และอาหารโรงพยาบาล
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ และผูป้ ่ วย
2. คานวณความต้องการพลังงาน และประกอบอาหารบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ และผูป้ ่ วย
ตามหลักเกณฑ์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ ภาวะโภชนาการของบุ ค คลวัย ต่ า งๆ บุ ค คลภาวะพิ เศษ และผู ้ป่ วย
อาหารโรงพยาบาล คานวณความต้องการพลังงาน สารอาหารและการกาหนดรายการอาหาร การประกอบ
อาหารบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ ผูป้ ่ วย และอาหารโรงพยาบาล

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2106

โภชนบำบัด
(Diet Therapy)

2 -3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล อาหารบาบัดโรค วิธีการคานวณ และกาหนดอาหารตามรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน
2. สามารถคานวณและกาหนดอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน
3. สามารถประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบาบัดโรค
4. สามารถเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นโภชนบาบัด
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโรงพยาบาล อาหารบาบัดโรค รายการอาหารแลกเปลี่ยน
2. คานวณส่ วนอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน ประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบาบัดโรค
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล อาหารบาบัดโรค การคานวณและกาหนดอาหารตามรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน การประกอบอาหารโรงพยาบาล และอาหารบาบัดโรค

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2107

อำหำรโรงพยำบำล
(Food for Patients)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกั บ หลัก โภชนาการส าหรั บ ผู ้ป่ วยและผู ้ป่ วยพัก ฟื้ น สาเหตุ อาการ การป้ อ งกั น
และการบ าบัด โรค ประเภทและชนิ ด ของอาหารโรงพยาบาล การก าหนดรายการอาหารและ
การค านวณอาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ ย น การเลื อ กใช้แ ละการเตรี ย มวัต ถุ ดิ บ ส าหรั บ
ประกอบอาหารโรงพยาบาล หลักการและเทคนิ คการประกอบอาหารโรงพยาบาล การจัดบริ การ
อาหารโรงพยาบาล และการเก็บรักษาอาหาร
2. สามารถกาหนดรายการอาหารและการคานวณอาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
3. สามารถเลื อ ก ใช้ เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ ประกอบอาหารโรงพยาบาล จัด บริ ก าร ให้ ค าแนะน าผูป้ ่ วย
และเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักโภชนาการสาหรับผูป้ ่ วย ประเภทและชนิดของอาหารโรงพยาบาล
2. คานวณส่ วนอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน ประกอบอาหารโรงพยาบาลตามหลักโภชนบาบัด
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักโภชนาการสาหรับผูป้ ่ วยและผูป้ ่ วยพักฟื้ น สาเหตุ อาการ การป้ องกัน
และการบาบัดโรค ประเภทและชนิ ดของอาหารโรงพยาบาล การกาหนดรายการอาหารและการคานวณอาหาร
จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน การเลือกใช้และการเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับประกอบอาหารโรงพยาบาล หลักการ
และเทคนิ ค การประกอบอาหารโรงพยาบาล การจัด บริ ก ารอาหารโรงพยาบาล ให้ ค าแนะน ากับ ผู ้ป่ วย
และการเก็บรักษาอาหาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2108

อำหำรปลอดสำรพิษ
(Organic Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของอาหารปลอดสารพิษ สารเคมี สารปนเปื้ อนในอาหาร วงจรการบริ โภค
แหล่งที่มาของอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารปนเปื้ อนในอาหาร มาตรฐานอาหาร การเลือกวัตถุดิบ
เครื่ องมืออุปกรณ์
2. สามารถประกอบอาหารให้ปลอดสารพิษ การป้องกัน เก็บรักษาอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารปลอดสารพิษ สารเคมี สารปนเปื้ อน และอาหารปลอดภัย
2. ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร ตามหลักอาหารปลอดภัย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การของอาหารปลอดสารพิ ษ สารเคมี สารปนเปื้ อนในอาหาร
วงจรการบริ โ ภค แหล่ ง ที่ ม าของอัน ตรายที่ เกิ ด จากสารเคมี สารปนเปื้ อนในอาหาร มาตรฐานอาหาร
การเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ การประกอบอาหารให้ปลอดสารพิษ การป้องกัน และการเก็บรักษาอาหาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2109

อำหำรต้ ำนโรค
(Food Against Disease)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ สาเหตุ และอาการของโรคที่ พ บมากในปั จจุ บนั การป้ องกัน และรั กษาด้วยอาหาร
อาหารเฉพาะโรค การก าหนดอาหาร และคิ ด ค านวณความต้อ งการพลัง งานและสารอาหาร
ของอาหารต้านโรคตามตารางอาหารแลกเปลี่ยน เลือก ใช้ วัตถุดิบ ในการประกอบอาหารต้านโรค
2. สามารถเลือก ใช้ วัตถุดิบ ประกอบอาหารต้านโรค
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรค การป้องกันและรักษาด้วยอาหาร
2. คานวณคุณค่าอาหาร กาหนดรายการอาหาร ประกอบอาหารต้านโรคจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ สาเหตุ แ ละอาการของโรคที่ พ บมากในปั จ จุ บ ัน การป้ อ งกัน และรั ก ษา
ด้วยอาหาร อาหารเฉพาะโรค การกาหนดอาหาร คานวณความต้องการพลังงานและสารอาหารของอาหาร
ต้านโรคตามตารางอาหารแลกเปลี่ยน เลือก ใช้ วัตถุดิบ ในการประกอบอาหารต้านโรค และฝึ กปฏิบตั ิอาหาร
ต้านโรค

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2110

อำหำรแคลอรี่ต่ำ
(Low Calories Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ อาหารแคลอรี่ ต่ า การก าหนดพลังงานและค านวณสารอาหารตามความต้อ งการ
จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
2. สามารถประกอบอาหารแคลอรี่ ต่า
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับ อาหารแคลอรี่ ต่า การกาหนดพลังงานและคานวณสารอาหารตามความต้องการ
จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
2. ปฏิบตั ิอาหารแคลอรี่ ต่าตามหลักการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการ และกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับอาหารแคลอรี่ ต่า การกาหนดพลังงานและคานวณสารอาหารตามความต้องการ
จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน และการประกอบอาหารแคลอรี่ ต่า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2111

อำหำรชีวจิต
(Macrobiotic Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของอาหารชีวจิต เครื่ องมืออุปกรณ์ วัตถุดิบ การใช้วตั ถุดิบ
ทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารชี วจิต หลักการประกอบอาหารชี วจิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชีวจิต นาเสนอการจัดตกแต่ง บรรจุภณ
ั ฑ์ และการเก็บรักษาอาหาร
2. สามารถในการเลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ เตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน
3. สามารถประกอบอาหารชีวจิต การจัดตกแต่ง การเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา
4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชีวจิต
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ความหมาย ประโยชน์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ หลักการประกอบอาหาร
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษาอาหาร และนาเสนออาหารชีวจิต
3. ประกอบอาหารชีวจิตตามหลักและวิธีการ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับความหมายและประโยชน์ของอาหารชี วจิต การเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
การเตรี ยมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารชีวจิต หลักการประกอบ
อาหารชีวจิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชีวจิต นาเสนอ การจัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ และการเก็บรักษาอาหาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2112

อำหำรเพื่อสุ ขภำพ
(Food for Health)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุ ขภาพ การเลือกใช้
วัตถุดิบ การประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารมังสวิรัติ อาหารลดน้ าหนัก และอาหารชีวจิต
2. สามารถเลื อกใช้วตั ถุ ดิบ และผลิ ตภัณ ฑ์ที่ใช้ทดแทนสาหรั บประกอบอาหารเพื่ อสุ ขภาพอาหาร
มังสวิรัติ อาหารลดน้ าหนัก และอาหารชีวจิต
3. สามารถประกอบ ดัดแปลงอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารมังสวิรัติ อาหารลดน้ าหนัก และอาหารชีวจิต
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ และคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ วัต ถุ ดิ บ ของอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ
2. ประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติ อาหารลดน้ าหนัก ชีวจิตและจัดจาหน่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับความหมาย ความสาคัญ และคุณ ค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
การเลือกใช้วตั ถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทน การประกอบและดัดแปลงอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารมังสวิรัติ
อาหารลดน้ าหนัก และอาหารชีวจิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2113

อำหำรและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภำพ
(Food and Drink for Health)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ และคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
เพื่อสุ ขภาพ การเลือกใช้วตั ถุดิบ การประกอบอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
2. สามารถเลื อ กใช้ว ัต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ท ดแทนส าหรั บ ประกอบอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
เพื่อสุ ขภาพ
3. สามารถประกอบ และดัดแปลงอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ และการเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและเครื่ องดื่ ม
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนของอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
2. ประกอบอาหาร ดัดแปลงอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ เก็บรักษา
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและเครื่ องดื่ม
เพื่อสุ ขภาพ การเลือกใช้วตั ถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทน การประกอบและดัดแปลงอาหารและเครื่ องดื่ ม
เพื่อสุ ขภาพ และการเก็บรักษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2114

อำหำรกับวัฒนธรรม
(Food and Culture)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหารชาติ ต่ างๆ การเลื อก ใช้ วัต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการประกอบอาหาร การประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวัฒนธรรม
และประยุกต์เพื่อการบริ โภค การจัดทาตารับมาตรฐาน และการจัดตกแต่ง
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ ทาตารับมาตรฐาน
3. สามารถประกอบอาหาร จัดตกแต่ง และประยุกต์อาหารเพื่อการบริ โภค
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับวัฒนธรรม วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
ชาติต่างๆ
2. ประกอบอาหารตามวัฒนธรรม จัดตกแต่ง และประยุกต์อาหารเพื่อการบริ โภค
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
การศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารชาติต่างๆ การเลือก ใช้ วัตถุดิบ และ
เครื่ องมืออุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการประกอบอาหาร การประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวัฒนธรรม
และประยุกต์เพื่อการบริ โภค การจัดทาตารับมาตรฐาน และการจัดตกแต่ง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2115

อำหำรไทยโบรำณ
(Traditional Thai Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับประวัติและประเภทอาหารไทยโบราณ การเลือกใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
ลักษณะที่ดีของอาหารไทยโบราณ การจัดสารับอาหารไทยโบราณ การจัดทาตารับอาหาร เทคนิ ค
การประกอบอาหารไทยโบราณ การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบและจัดสารับอาหารไทยโบราณ ทาตารับมาตรฐาน จัดตกแต่งอาหาร และการเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติ ประเภทอาหารไทยโบราณ วัตถุดิบ เครื่ องมื ออุปกรณ์ ลักษณะที่ ดี
ของอาหารไทยโบราณ เทคนิคการประกอบอาหารไทยโบราณ
2. ประกอบอาหาร จัดตกแต่ง และจัดสารับอาหารไทยโบราณ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติและประเภทอาหารไทยโบราณ การเลือก ใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมือ
อุปกรณ์ ลักษณะที่ ดีของอาหารไทยโบราณ การจัดสารั บอาหารไทยโบราณ การจัดทาตารั บอาหาร เทคนิ ค
การประกอบอาหารไทยโบราณ การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2116

ขนมไทยในงำนประเพณี
(Traditional Thai Dessert)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ ประเพณี ต่ างๆ ของไทย ขนมไทยที่ ใ ช้ในงานประเพณี การเลื อ กใช้ว ตั ถุ ดิ บ และ
เครื่ องมืออุปกรณ์ การใช้วตั ถุดิบทดแทน การจัดทาตารับมาตรฐานขนมไทย เทคนิคการทาขนมไทย
ในงานประเพณี การจัดตกแต่งและการนาเสนอขนมไทยในงานประเพณี บรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบ จัดตกแต่งอาหาร และนาเสนอขนมไทยโบราณ ทาตารับมาตรฐาน การเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับประเพณี ต่างๆ ของไทย ขนมไทยที่ ใช้ในงานประเพณี การใช้วตั ถุดิบและ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และการจัดทาตารับมาตรฐาน
2. ประกอบขนมไทย จัดตกแต่ง เก็บรักษา นาเสนอ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเพณี ต่างๆ ของไทย ขนมไทยที่ใช้ในงานประเพณี การเลือก ใช้วตั ถุดิบ
และเครื่ อ งมื ออุ ป กรณ์ การใช้ว ตั ถุ ดิ บ ทดแทน การจัดท าต ารั บ มาตรฐานขนมไทย เทคนิ คการท าขนมไทย
ในงานประเพณี การจัดตกแต่งและการนาเสนอขนมไทยในงานประเพณี บรรจุภณ
ั ฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2117

ขนมไทยในวรรณคดี
(Thai Desserts in Literature)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับวรรณคดี ที่เกี่ ยวข้องกับขนมไทย การเลือกใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์ การจัดทา
ตารั บขนมไทยในวรรณคดี เทคนิ คการทาขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแต่งและการนาเสนอ
ขนมไทย การเก็บรักษา และการบรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ การทาตารับมาตรฐาน การเก็บรักษา
3. สามารถประกอบ จัดตกแต่งอาหาร และนาเสนอขนมไทยในวรรณคดี
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย วัตถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
2. ประกอบขนมไทยในวรรณคดี เทคนิ คการการทาขนม การจัดตกแต่ง นาเสนอขนมไทยในวรรณคดี
การทาตารับมาตรฐาน การเก็บรักษา และการบรรจุภณ
ั ฑ์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย การเลือก ใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
การจัดทาตารับขนมไทยในวรรณคดี เทคนิ คการการทาขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแต่งและการนาเสนอ
ขนมไทย การเก็บรักษา และการบรรจุภณ
ั ฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2118

กำรจัดกำรธุรกิจขนมไทย
(Thai Dessert Management)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลัก การจัดการธุ รกิ จขนมไทย ความต้องการตลาดขนมไทย การเลื อกใช้วตั ถุดิ บ
และเครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่อธุรกิจ การจัดตกแต่งและ
นาเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดจาหน่าย
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบ จัดตกแต่งอาหาร นาเสนอและจัดจาหน่ายขนมไทยเพื่อธุรกิจ
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการจัดการธุ รกิ จขนมไทย วัตถุดิบ เครื่ องมื ออุปกรณ์ และลักษณะที่ ดี
ของขนมไทย
2. ประกอบขนมไทยเชิงธุรกิจ จัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษา นาเสนอและจัดจาหน่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจขนมไทย ความต้องการตลาดของขนมไทย การเลือกใช้
วัต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ลัก ษณะที่ ดี ข องขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่ อ ธุ รกิ จ การจัด ตกแต่ ง
และนาเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และจัดจาหน่าย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2119

กำรจัดกำรธุรกิจเบเกอรี่
(The Bakery Business)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ หลัก การจัด การธุ รกิ จ เบเกอรี่ ความต้อ งการของตลาดเกี่ ยวกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์เบเกอรี่
การเลือก ใช้ วัตถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การผลิต ผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ เพื่อธุ รกิ จ การตกแต่งและน าเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรั กษา การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
และการจัดจาหน่าย
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถผลิต ตกแต่งผลิตภัณฑ์ นาเสนอ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และจัดจาหน่าย
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การจัด การธุ รกิ จ เบเกอรี่ วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และลัก ษณะที่ ดี
ของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. ผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เชิงธุรกิจ จัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษา นาเสนอและจาหน่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการธุ รกิจเบเกอรี่ ความต้องการของตลาดเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
การเลื อ ก ใช้ วัต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งมื ออุ ป กรณ์ ลัก ษณะที่ ดี ของผลิ ต ภัณ ฑ์เบเกอรี่ การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์เบเกอรี่
เพื่อธุรกิจ การตกแต่งและนาเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจาหน่าย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2120

เค้ กและกำรแต่ งหน้ ำเค้ กเชิงธุรกิจ
(Cake and Cake Decoration Business)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิ งธุ รกิจ ศึกษาความต้องการของตลาด การเลือก
วัตถุ ดิ บ เครื่ องมื ออุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยีในการผลิ ตเค้ก และแต่ งหน้าเค้ก เทคนิ ค การผลิ ตเค้ก
และแต่งหน้าเค้ก การบริ หารจัดการการผลิตเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิ งธุ รกิจ การผลิตเค้ก การเตรี ยม
วัส ดุ สาหรั บ แต่ งหน้าเค้ก การแต่ งหน้าเค้ก การพัฒ นารู ป แบบเค้ก การน าเสนอ การบรรจุ ภ ัณ ฑ์
การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดจาหน่าย
2. สามารถเตรี ย ม เลื อ กใช้ว ตั ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีส าหรั บ ผลิ ต เค้ก
และแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ
3. สามารถบริ หารจัดการผลิตและพัฒนาเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิ งธุ รกิจ ตรวจสอบคุณภาพ เก็บรักษา
และจัดจาหน่าย
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การผลิ ต เค้ก และแต่ ง หน้ า เค้ก เชิ ง ธุ ร กิ จ วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
และลักษณะที่ดีของเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ
2. ผลิต พัฒนาเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ การบรรจุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษา และจัดจาหน่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการผลิ ตเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิ งธุ รกิ จ ศึกษาความต้องการของตลาด
การเลื อ กวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยีใ นการผลิ ต เค้ก และแต่ ง หน้าเค้ก เทคนิ ค การผลิ ต เค้ก
และแต่งหน้าเค้ก การบริ หารจัดการการผลิตเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ การผลิตเค้ก การเตรี ยมวัสดุสาหรับ
แต่งหน้าเค้ก การแต่งหน้าเค้ก การพัฒนารู ปแบบเค้ก การนาเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบ
คุณภาพ และการจัดจาหน่าย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2121

ศิลปะกำรออกแบบและตกแต่ งอำหำร
(The Art of Food Designs and Garnishing)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ หลัก ศิ ลปะการออกแบบ และการตกแต่ งอาหาร เลื อก ใช้วตั ถุ ดิบ วัส ดุ เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ในการตกแต่งอาหารในโอกาสต่างๆ
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ในการตกแต่งอาหาร
3. สามารถออกแบบและตกแต่งอาหารในโอกาสต่างๆ
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักศิลปะการออกแบบตกแต่งอาหาร วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ ตกแต่งอาหาร
2. ออกแบบและตกแต่งอาหารในโอกาสต่างๆ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักศิลปะการออกแบบตกแต่งอาหาร การเลือกใช้วตั ถุดิบ วัสดุ เครื่ องมือ
อุปกรณ์สาหรับตกแต่งอาหาร การแกะสลักผัก ผลไม้ และอื่นๆ สาหรับตกแต่งอาหาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2122

ธุรกิจกำรจัดเลีย้ ง
(Business Meeting)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับธุ รกิ จจัดเลี้ยง การวางแผนการดาเนิ นงานและการประเมิ นผล รู ปแบบการจัดเลี้ยง
แบบไทยและสากล การเลือกและจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การจัดรายการอาหาร การบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม คิดต้นทุนและกาหนดราคา
2. สามารถเลือกและจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดเลี้ยงรู ปแบบต่างๆ
3. สามารถจัดงานเลี้ยงรู ปแบบต่าง ๆ และจัดบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจจัดเลี้ยง การวางแผนการดาเนิ นงานและประเมินผล รู ปแบบการจัดเลี้ยง
วัสดุ อุปกรณ์ การจัดรายการอาหาร คิดต้นทุนและกาหนดราคา
2. ผลิตและบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในเชิงธุรกิจ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยง การวางแผนการดาเนิ นงานและประเมินผล รู ปแบบการจัดเลี้ยง
แบบไทยและสากล การเลือกและเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การจัดรายการอาหาร การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
การคิดต้นทุนและกาหนดราคา การดาเนินงานจัดเลี้ยงและบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2123

อำหำรฟิ วส์ ชั่น
(Fusion Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ หลัก ศิ ล ป์ การออกแบบ ลัก ษณะอาหาร วัฒ นธรรมของอาหารแต่ ล ะชาติ ศิ ล ปะ
การประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารแนวใหม่ตามสมัยนิยม
2. สามารถประกอบอาหาร จัดตกแต่งอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารแนวใหม่
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักศิลป์ การออกแบบ ลักษณะอาหาร วัฒนธรรมของอาหารแต่ละชาติ ศิลปะ
การประกอบอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารแนวใหม่ตามสมัยนิยม
2. ประกอบอาหาร จัดตกแต่งอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารแนวใหม่
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ หลัก ศิ ลป์ การออกแบบ ลัก ษณะอาหาร วัฒ นธรรมของอาหารแต่ละชาติ
ศิลปะการประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารแนวใหม่ตามสมัยนิยม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2124

อำหำรตะวันตก
(Western Cuisines)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเลื อ กวัต ถุ ดิ บ และเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ หลั ก การประกอบอาหารตะวัน ตก
การประกอบอาหารตะวันตกประเภทต่างๆ คาศัพท์ที่เกี่ ยวข้อง การประยุกต์ใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น
การจัดรายการอาหาร การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารตะวันตก
3. สามารถประกอบอาหารตะวันตก จัดรายการอาหาร จัดตกแต่ง และเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการประกอบอาหาร
ตะวันตก
2. ประกอบอาหารตะวันตก การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การเลื อ กวัต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ในการประกอบอาหารตะวัน ตก
หลักการประกอบอาหารตะวันตก คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น การประกอบอาหาร
ตะวันตก ประเภทน้ าสต๊อก ซอส ซุป สลัด ไข่ เนื้อสัตว์ ผัก การจัดตกแต่ง การจัดรายการอาหาร และการเก็บรักษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2125

อำหำรจำนร้ อน
(Hot Dishes)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ ลักษณะของอาหารจานร้ อน การเลื อกวัตถุ ดิบ เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ลักษณะที่ ดี
ของอาหารจานร้อน การใช้วตั ถุดิบทดแทน เทคนิ คการประกอบอาหารจานร้อนอย่างสงวนคุณค่า
การประกอบอาหารจานร้อน การออกแบบตกแต่งอาหารจานร้อน และการนาเสนอ
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน และเครื่ องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารจานร้อน
3. สามารถประกอบอาหารจานร้อน ออกแบบตกแต่ง และนาเสนอ
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของอาหารจานร้อน วัตถุดิบ เครื่ องมือและอุปกรณ์
2. ประกอบอาหารจานร้อน ตามกระบวนการผลิต
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ลัก ษณะของอาหารจานร้ อ น การเลื อ กวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ลักษณะที่ดีของอาหารจานร้อน การใช้วตั ถุดิบทดแทน เทคนิ คการประกอบอาหารจานร้อนอย่างสงวนคุณค่า
การประกอบอาหารจานร้อน การออกแบบตกแต่งอาหารจานร้อน และการนาเสนอ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2126

อำหำรฮำลำล
(Halals Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม ข้อปฏิบตั ิในการจัดและประกอบ
อาหารฮาลาล ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารฮาลาล เลื อ กใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ในการประกอบอาหารฮาลาล
คุณค่าทางโภชนาการ (ตอยยิบ) ถูกสุ ขอนามัย ปลอดภัยตามมาตรฐานของอาหารฮาลาล
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบในการประกอบอาหารฮาลาล
3. สามารถประกอบอาหารฮาลาล
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหารของชาวมุ ส ลิ ม ข้อ ปฏิ บ ัติ ในประกอบ
อาหารฮาลาล ลักษณะที่ดีของอาหารฮาลาล วัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ
2. ประกอบอาหารฮาลาล ตามหลักและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม ข้อปฏิ บตั ิ ในการจัดและ
ประกอบอาหารฮาลาล ลัก ษณะที่ ดี ของอาหารฮาลาล เลื อกใช้วตั ถุดิบ ในการประกอบอาหารฮาลาล คุ ณ ค่า
ทางโภชนาการ (ตอยยิบ) ถูกสุ ขอนามัยปลอดภัยตามมาตรฐานของอาหารฮาลาล และฝึ กปฏิบตั ิอาหารฮาลาล

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2127

อำหำรอำเซียน
(Asian Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ประเภทและลักษณะของอาหารอาเซียน วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์
วัฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหารอาเซี ย น หลัก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารอาเซี ย น
การตกแต่ง นาเสนอ และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือก เตรี ยมวัตถุดิบ เลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบอาหารอาเซียน จัดตกแต่ง นาเสนอ และเก็บรักษาอาหาร
4. เจตคติและกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมอาเซี ย น ประเภทและลัก ษณะ วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
หลักการและเทคนิค การประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแต่งและนาเสนอ และการเก็บรักษา
2. ประกอบอาหารอาเซียน ตามหลักและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมอาเซี ย น ประเภทและลัก ษณะของอาหารอาเซี ย น การเลื อ ก
และเตรี ยมวัตถุดิบ การเลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารอาเซียน หลักการและเทคนิค
การประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแต่งและนาเสนอ และการเก็บรักษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2128

เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภำพ
(Healthy Drinks)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกั บ เครื่ องดื่ ม เพื่ อ สุ ขภาพ วัต ถุ ดิ บ และเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการเตรี ยมและผลิ ต
ลักษณะที่ดีของเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม หลักการและเทคนิ คการผลิต
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ การจัดตกแต่ง การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ
2. สามารถเลือก ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ เตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. สามารถผลิตเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ จัดตกแต่ง เก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการผลิตเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
ลักษณะที่ดีของเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ มการจัดตกแต่ง การเก็บรักษา
และการควบคุมคุณภาพ
2. ผลิต พัฒนาเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพและควบคุมคุณภาพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ เลือก ใช้ วัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ ในการเตรี ยม
และผลิต ลักษณะที่ดีของเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม หลักการและเทคนิคการผลิต
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ การจัดตกแต่ง การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2129

ศิลปะกำรผสมเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภำพ
(Art of Beverage for Healthy)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ศิ ล ปะในการผสมเครื่ อ งดื่ ม ความหมายของค าศัพ ท์ที่ ใ ช้ใ นการผสมเครื่ อ งดื่ ม
ประเภทของเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ การเลื อกใช้เครื่ องมื ออุปกรณ์ ในการผสมเครื่ องดื่ ม การเลื อก
และเตรี ยมวัตถุดิบ การเก็บรักษา และการบริ การเครื่ องดื่ม
2. เข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการผสมและจัดตกแต่งเครื่ องดื่มเพือ่ สุ ขภาพ
3. สามารถเลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ เลือก และเตรี ยมวัตถุดิบ
4. สามารถประยุกต์ใช้ศิลปะในการผสมและจัดตกแต่งเครื่ องดื่ม เก็บรักษา และบริ การเครื่ องดื่ม
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ค าศัพ ท์ ประเภทของเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เทคนิคการผสม และตกแต่งเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
2. ผลิตเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ตกแต่ง เก็บรักษา และบริ การ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะการผสมเครื่ องดื่ม คาศัพท์ที่ใช้ในการผสมเครื่ องดื่ม ประเภทของเครื่ องดื่ม
เพื่อสุ ขภาพ การเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ เทคนิ คการผสมและตกแต่งเครื่ องดื่ ม
เพื่อสุ ขภาพ การเก็บรักษา และการบริ การ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2130

ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์ นำ้ นม
(Ice-Cream and Milk Product)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ ในการเตรี ยมและผลิต
ไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม การเตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ ประเภทของไอศกรี มและผลิตภัณฑ์
น้ านม ลัก ษณะที่ ดี ข องไอศกรี ม และผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ านม หลัก การและเทคนิ ค การผลิ ต ไอศกรี ม
และผลิตภัณฑ์น้ านม การตกแต่ง บรรจุภณ
ั ฑ์ และการเก็บรักษา
2. สามารถในการเลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ เตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. สามารถผลิตไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม จัดตกแต่ง เลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ และเก็บรักษาไอศกรี ม
และผลิตภัณฑ์น้ านม
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การและเทคนิ ค การผลิ ต ไอศกรี ม และผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ านม การตกแต่ ง
การบรรจุภณ
ั ฑ์ และการเก็บรักษา
2. ผลิตไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านมตามหลักการและวิธีการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับไอศกรี มและผลิ ตภัณ ฑ์น้ านม การเลือกใช้เครื่ องมื ออุปกรณ์ ในการเตรี ยม
และผลิตไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม การเตรี ยมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ประเภทของไอศกรี มและผลิตภัณฑ์
น้ านม ลักษณะที่ดีของไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม หลักการและเทคนิคการผลิตไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม
การตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษาไอศกรี มและผลิตภัณฑ์น้ านม
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2131

คอมพิวเตอร์ ในงำนอำหำร
(Computers in food)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานอาหาร
4. สามารถใช้ระบบเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานอาหาร
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในงานอาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การใช้อุป กรณ์ และโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิ วเตอร์
ในงานอาหารและระบบเครื อข่ายงานอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนกำรแปรรูปอำหำร
3404-2201
3404-2202
3404-2203
3404-2204
3404-2205
3404-2206
3404-2207
3404-2208
3404-2209
3404-2210
3404-2211

เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร
เทคโนโลยีการหมัก
เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
อาหารแช่แข็ง
การแปรรู ปธัญพืช
การแปรรู ปผักและผลไม้
การแปรรู ปเนื้อสัตว์
การแปรรู ปน้ านม
การจัดการผลพลอยได้และของเหลือ
การควบคุมคุณภาพอาหาร
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
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2-3-3
1-3-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-0-2
3-0-3

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2201

เทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำร
(Processing Technology)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ จัดการวัตถุดิบก่ อนการแปรรู ปอาหาร การทาแห้งและรมควัน การหมัก
การใช้อุณหภูมิสูง การใช้อุณหภูมิต่า การฉายรังสี และการใช้สารเคมีในอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
2. สามารถแปรรู ปอาหารตามหลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยี
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ จัดการวัตถุดิบก่อนการแปรรู ปด้วยกระบวนการเทคโนโลยีการผลิต
2. แปรรู ป พัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยกระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต และควบคุมคุณภาพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การ จัด การวัต ถุ ดิ บ ก่ อ นการแปรรู ป อาหาร การท าแห้ งและรมควัน
การหมัก การใช้อุณหภู มิสูง การใช้อุณหภู มิต่ า การฉายรั งสี และการใช้สารเคมี ในอาหาร การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2202

เทคโนโลยีกำรหมัก
(Fermentation Technology)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก จุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับการหมัก หลักการและเทคโนโลยีการหมัก
การเลือกใช้วตั ถุดิบในการหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางอาหารของอาหารหมัก
และผลิตภัณฑ์อาหารหมักต่างๆ
2. สามารถผลิตอาหารหมัก และควบคุมคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การ กระบวนการผลิ ต อาหาร การควบคุ ม คุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ าอาหาร
ของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
2. ผลิตอาหารหมัก และควบคุมคุณภาพตามหลักการ และกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภทของการหมั ก จุ ลิ น ทรี ย์ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การหมั ก หลั ก การ
และเทคโนโลยีการหมัก การเลือกใช้วตั ถุดิบในการหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าทางอาหาร
ของอาหารหมัก ผลิตภัณฑ์อาหารหมักต่างๆ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2203

เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
(Beverage Technology)

1-3-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ เครื่ อ งดื่ ม ประเภทต่ างๆ ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งดื่ ม หลัก การและ เทคโนโลยี
การผลิตเครื่ องดื่ม การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สามารถผลิตเครื่ องดื่ม ควบคุมคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับประเภท หลักการ เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ม
2. ผลิตเครื่ องดื่มและควบคุมคุณภาพตามหลักการเทคโนโลยี
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ ส่ วนประกอบของเครื่ องดื่ม หลักการ และเทคโนโลยี
การผลิตเครื่ องดื่ม การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2204

อำหำรแช่ แข็ง
(Frozen Food)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับความหมาย ความสาคัญ ชนิ ดและประเภทของอาหารแช่ แข็ง การเลื อกใช้วตั ถุดิบ
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ หลัก และวิ ธี ก ารผลิ ต อาหารแช่ แ ข็ง เทคนิ ค การประกอบอาหารแช่ แ ข็ง
การควบคุมคุณภาพอาหาร การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สามารถควบคุมคุณภาพอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ และเก็บรักษา
3. สามารถพัฒนาอาหารแช่แข็ง
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ชนิ ดและประเภทของอาหารแช่แข็งวัตถุดิบ อุปกรณ์
เครื่ องมือ การควบคุมคุณภาพอาหาร การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ผลิต พัฒนาอาหารแช่แข็ง ควบคุมคุณภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์ และเก็บรักษา
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ชนิ ดและประเภทของอาหารแช่แข็ง การเลือกใช้วตั ถุดิบ
อุปกรณ์และเครื่ องมือ หลักและวิธีการผลิตอาหารแช่แข็ง เทคนิคการประกอบอาหารแช่แข็ง การควบคุมคุณภาพ
อาหาร การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2205

กำรแปรรูปธัญพืช
(Cereal Processing)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกั บ การเลื อ กวัต ถุ ดิ บ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี ส าหรั บ แปรรู ป ธั ญ พื ช
หลักและวิธีการแปรรู ปธัญพืช การควบคุมคุณ ภาพอาหาร วัตถุเจื อปนในอาหาร การบรรจุภณ
ั ฑ์
การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ อุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับแปรรู ป ธัญพืช
3. สามารถแปรรู ป พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ธัญ พื ชด้วยความร้ อน ความเย็น และสารเคมี ควบคุ มคุ ณ ภาพ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และเก็บรักษา
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกั บ วั ต ถุ ดิ บ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ เทคโน โลยี ห ลั ก และวิ ธี การแปรรู ป
การควบคุ มคุ ณ ภาพอาหาร วัตถุเจื อปนในอาหาร การบรรจุภ ัณ ฑ์ การเก็บ รั กษา และการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์
2. แปรรู ปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเลื อกวัตถุดิบ เครื่ องมื ออุป กรณ์ และเทคโนโลยีสาหรั บแปรรู ปธัญ พื ช
หลักและวิธีการแปรรู ปธัญพืชด้วยความร้อน ความเย็น และสารเคมี การควบคุมคุณ ภาพอาหาร วัตถุเจือปน
ในอาหาร การแปรรู ปธัญพืช การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2206

กำรแปรรูปผักและผลไม้
(Fruits and Vegetable Processing)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ ชนิ ด และโครงสร้ าง องค์ป ระกอบทางเคมี ข องผัก และผลไม้ สมบัติ ท างกายภาพ
และทางเคมี การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว หลักการแปรรู ปผักและผลไม้ การควบคุมคุณภาพ
การเสื่ อมเสี ย การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หลังการแปรรู ป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สามารถแปรรู ปผักและผลไม้ดว้ ยวิธีการต่างๆ ตลอดจนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ผักและผลไม้ที่มีผลต่อการแปรรู ป
2. แปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษ าและป ฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ ชนิ ดและโครงสร้ า ง องค์ ป ระกอบ ท างเคมี ของผั ก และผลไม้
สมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี การเปลี่ ย นแปลงหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว หลั ก การแปรรู ปผัก และผลไม้
การควบคุมคุณภาพ การเสื่ อมเสี ย การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หลังการแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2207

กำรแปรรูปเนื้อสั ตว์
(Meat Processing)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ สมบัติ ท างกายภาพ ทางเคมี แ ละสรี รวิท ยาของเนื้ อ สัต ว์ ปั จ จัยที่ มี ผลต่ อคุ ณ ภาพ
ของเนื้ อ สั ต ว์ การตัด แต่ ง ซากสั ต ว์ การเตรี ย มและจ าแนกเนื้ อ สั ต ว์ หลัก การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์
และการควบคุมคุณภาพ
2. สามารถแปรรู ป พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และนาไปประกอบอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ เนื้อสัตว์ที่มีผลต่อการแปรรู ป
2. แปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ สมบั ติ ท างกายภาพทางเคมี ข องเนื้ อสั ต ว์ สรี รวิ ท ยาของเนื้ อสั ต ว์
ในอุ ตสาหกรรม ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อ คุ ณ ภาพของเนื้ อ สัต ว์ การตัด แต่ งซากสัต ว์ การเปลี่ ย นแปลงของเนื้ อสั ต ว์
ภายหลังการฆ่ า การเตรี ย มและจ าแนกเนื้ อ สั ต ว์ การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2208

กำรแปรรูปนำ้ นม
(Dairy Processing)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ โครงสร้ างและสรี รวิท ยาของเต้านม การสร้ างน้ านม องค์ป ระกอบทางกายภาพ
และทางเคมีของน้ านม การควบคุมคุณภาพ และการเสื่ อมเสี ยของน้ านม ผลิตภัณฑ์น้ านมชนิ ดต่างๆ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สามารถแปรรู ป ควบคุมคุณภาพน้ านม และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ านม
3. มีเจตคติ และกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเต้านมที่มีผลต่อการแปรรู ปน้ านม
2. แปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ านม
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ โครงสร้ า ง และสรี ร วิ ท ยาของเต้า นม การสร้ า งน้ านม องค์ป ระกอบ
ทางกายภาพและทางเคมีของน้ านม การควบคุมคุณภาพและการเสื่ อมเสี ยของน้ านม ผลิตภัณฑ์น้ านมชนิดต่างๆ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2209

กำรจัดกำรผลพลอยได้ และของเหลือ
(Management of by Product and Waste)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมาย ความส าคัญ หลัก การและกระบวนการการจัด การผลพลอยได้
และของเหลือจากผลิตภัณฑ์การแปรรู ป
2. สามารถวางแผนจัด การผลพลอยได้แ ละของเหลื อ จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารแปรรู ป ตามหลัก การ
และกระบวนการ โดยคานึงถึงความคุม้ ค่า ประโยชน์ และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ หลักการและกระบวนการการจัดการผลพลอยได้
และของเหลือจากผลิตภัณฑ์การแปรรู ป
2. วางแผนจัดการผลพลอยได้และของเหลือจากผลิตภัณฑ์การแปรรู ปตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ หลัก การในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แนวความคิ ด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภค การประเมินผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการทดสอบตลาด
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2210

กำรควบคุมคุณภำพอำหำร
(Food Quality Control)

2-0-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ขั้นตอนและหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร การสุ่ มตัวอย่าง
เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหาร การใช้ เครื่ องมื อ ในการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3. สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร ใช้เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบและวิ เคราะห์
และตรวจสอบคุณภาพอาหาร
2. วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และความสาคัญในการควบคุมคุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร
การใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร การสุ่ มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพอาหารด้วยวิธีต่างๆ และการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2211

มำตรฐำนและกฎหมำยอำหำร
(Food Laws and Standards)

3-0-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข แนวทางการผลิต
อาหารตามหลัก เกณฑ์วิธีการที่ ดี (จี .เอ็ม .พี ) การขออนุ ญ าตผลิ ตอาหาร พระราชบัญ ญัติโรงงาน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร ตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหาร
2. ดาเนินการขออนุญาตผลิตอาหารตามมาตรฐานและกฎหมายอาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข แนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี) การขออนุ ญาตผลิตอาหาร พระราชบัญญัติโรงงานพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนกำรประกอบอำหำรในเรื อเดินทะเลระหว่ ำงประเทศ
3404-2301
3404-2302
3404-2303
3404-2304
3404-2305
3404-2306
รายวิชาทวิภาคี
3404-5301
3404-5302

การจัดการอาหารในเรื อเดินทะเล
การประกอบอาหารไทย
อาหารนานาชาติ
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในเรื อเดินทะเล
ความรู ้ทกั ษะพื้นฐานการปฏิบตั ิงานในเรื อเดินทะเล
ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารในเรื อเดินทะเล

2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2

ภาษาอังกฤษทางทะเล
การบริ หารจัดการงานอาหารในเรื อเดินทะเล

*-*-*
*-*-*
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2301

กำรจัดกำรอำหำรในเรื อเดินทะเล
(Marine Catering)

2-3-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานในเรื อ การจัดรายการอาหารแต่ละมื้อ การเลือกซื้อวัตถุดิบ
การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ การเก็บ รั ก ษาอาหาร การผลิ ต อาหาร การเลื อ กใช้อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
ในงานอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร การจัดเลี้ยง
2. สามารถเลื อกซื้ อวัตถุดิบ เลื อก ใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในงานอาหาร จัดรายการอาหาร
แต่ละมื้อ จัดตกแต่งอาหาร จัดเลี้ยงและบริ การอาหารในเรื อเดินทะเล
3. สามารถจัดการสิ่ งแวดล้อม ขยะ มลพิษ สุ ขอนามัยและความปลอดภัย การทาความสะอาดเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ตามมาตรฐานสากล
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ เกี่ ยวกับ กฎระเบี ยบการปฏิ บ ัติงานในเรื อ การจัด รายการอาหารแต่ ละมื้ อ
การเลื อ กซื้ อวัต ถุ ดิ บ การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ การเก็ บ รั ก ษาอาหาร การผลิ ต อาหาร การคิ ด ต้น ทุ น
และการกาหนดราคาขาย
2. เลือกซื้อวัตถุดิบ เลือก ใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานอาหาร
3. จัดรายการอาหารแต่ละมื้อ จัดตกแต่งอาหาร จัดเลี้ยงและบริ การอาหาร
4. จัดการสิ่ งแวดล้อม ขยะ มลพิษ สุ ขอนามัยและความปลอดภัย การทาความสะอาดเครื่ องมือเครื่ องใช้
ตามมาตรฐานสากล
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับกฎระเบี ยบการปฏิ บ ัติงานในเรื อ การจัดรายการอาหารแต่ ละมื้ อ การเลื อกซื้ อ
วัตถุดิบ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษาอาหาร การผลิตอาหาร การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานอาหาร
การจัดตกแต่งอาหาร การจัดเลี้ยงและการจัดการสิ่ งแวดล้อม สุ ขอนามัยและความปลอดภัย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2302

กำรประกอบอำหำรไทย

2-3-3

(Thai Catering)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหาร อาหารไทย อาหารว่าง อาหารจานเดี ยว
ขนมไทย เทคนิ คการประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร การเก็บรักษาอาหารและการดัดแปลง
อาหารเหลือใช้
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ อุปกรณ์เครื่ องมือในการประกอบอาหาร
3. สามารถเตรี ย มและประกอบอาหารไทย จัด ตกแต่ ง อาหาร เก็ บ รั ก ษาอาหารและดัด แปลง
อาหารเหลือใช้
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหารไทย อาหารว่าง อาหารจานเดี ยว
และขนมไทย เทคนิ คการประกอบอาหทาร การจัด ตกแต่ ง อาหาร การเก็ บ รั ก ษาอาหาร
และการดัดแปลงอาหารเหลือใช้
2. เลือกวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
3. ประกอบอาหารประเภทต่างๆ จัดตกแต่งอาหาร เก็บรักษาอาหาร และดัดแปลงอาหารเหลือใช้
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ หลัก การและกระบวนการประกอบอาหาร อาหารไทย อาหารว่ า ง
อาหารจานเดี ย ว ขนมไทย เทคนิ คการประกอบอาหาร การจัด ตกแต่ ง อาหาร การเก็ บ รั ก ษาอาหาร
และการดัดแปลงอาหารเหลือใช้
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2303

อำหำรนำนำชำติ

2-3-3

(International Food)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหารนานาชาติ การเลือกใช้วตั ถุดิบและอุปกรณ์
เครื่ องใช้ การเตรี ยมและเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ การจัดและบริ การอาหารนานาชาติ
2. สามารถใช้ศพั ท์เทคนิคในการประกอบอาหาร
3. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบและอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการประกอบอาหารนานาชาติ
4. สามารถประกอบอาหาร จัดอาหารและบริ การอาหารนานาชาติ
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหารนานาชาติ
2. ใช้คาศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหาร
3. เลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการประกอบอาหารนานาชาติ
4. ประกอบอาหาร จัดและบริ การอาหารนานาชาติ
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหารนานาชาติ การเลื อกใช้ว ัตถุ ดิ บ
และอุปกรณ์เตรื่ องใช้ การเตรี ยมและเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ การจัดและบริ การอาหารนานาชาติ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2304

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ในเรื อเดินทะเล

1-2-2

(Equipment and Utensils in Marine Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ ความหมายค าศัพ ท์ข องอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ในเรื อ เดิ น ทะเล ประเภทของอุ ป กรณ์
และเครื่ องใช้ การใช้และการดูแลรักษา
2. สามารถใช้ และดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่ องใช้ในเรื อเดินทะเล
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ความหมายค าศัพ ท์ข องอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช้ใ นเรื อ เดิ น ทะเล ประเภท
ของอุปกรณ์และเครื่ องใช้ การใช้และการดูแลรักษา
2. ใช้ และดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่ องใช้ในเรื อเดินทะเล
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคาศัพท์เทคนิ คเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องใช้ในเรื อเดินทะเล ประเภทของอุปกรณ์
และเครื่ องใช้ การใช้และการดูแลรักษา
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2305

ควำมรู้ ทักษะพืน้ ฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนในเรื อเดินทะเล

1-2-2

(Basic Knowledge and Skills in Marine Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะพื้ น ฐานการปฏิ บ ั ติ ง านในเรื อ ต าแหน่ งงานในเรื อ ค าศั พ ท์ ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบอาหารในเรื อ ความรู ้เกี่ยวกับเรื อเดินทะเล การดารงชีพในเรื อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการป้องกันอัคคีภยั
2. สามารถดารงชีพในเรื อ
3. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและป้องกันอัคคีภยั
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ทัก ษะพื้ น ฐานการปฏิ บ ัติงานในเรื อ ตาแหน่ งงานในเรื อ คาศัพ ท์ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบอาหารในเรื อ ความรู ้เกี่ยวกับเรื อเดินทะเล การดารงชีพในเรื อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการป้องกันอัคคีภยั
2. ปฏิบตั ิงานและดารงชีพในเรื อตามกฎระเบียบ โดยคานึงถึงความปลอดภัย
3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดอัคคีภยั
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ ทัก ษะพื้ น ฐานการปฏิ บ ัติ งานในเรื อ ตาแหน่ งงานในเรื อ คาศัพ ท์ส าหรั บ
ผู ้ป ระกอบอาหารในเรื อ ความรู ้ เกี่ ย วกับ เรื อเดิ น ทะเล การด ารงชี พ ในเรื อ การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น
และการป้องกันอัคคีภยั
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2306

ภำษำอังกฤษงำนบริกำรอำหำรในเรื อเดินทะเล

1-2-2

(English for Food and Beverage in Marine Service)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกั บ ค าศัพ ท์ เ ทคนิ คที่ เกี่ ย วกั บ งานอาหาร ชื่ อ และประเภทของอาหาร อุ ป กรณ์
และเครื่ องปรุ ง อาหาร วัฒ นธรรมของชาติ ต่ า งๆ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นเพื่ อ ใช้ ใ นงาน
บริ การอาหารในเรื อ การเขียนรายการอาหาร การเขียนรายงาน การน าเสนอข้อมู ลและผลงาน
ที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์
2. สามารถสื่ อสาร เขียนรายการอาหาร เขียนรายงาน นาเสนอข้อมูลและผลงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทน
และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ ค าศัพ ท์ แ ละส านวนที่ ใ ช้ ใ นการท างานในเรื อเดิ น ทะเล วัฒ นธรรม
ของชาติต่างๆ การฟั ง พูด อ่าน และเขียน การเขียนรายการอาหาร การเขียนรายงาน การนาเสนอ
ข้อมูลและผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. สื่ อสาร เขียนรายการอาหาร เขียนรายงาน และนาเสนอข้อมูลและผลงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ คาศัพ ท์เทคนิ คที่ เกี่ ยวกับงานอาหาร ชื่ อและประเภทของอาหาร อุป กรณ์
และเครื่ องปรุ งอาหาร วัฒนธรรมของชาติต่างๆ การฟั ง พูด อ่าน และเขียนเพื่อใช้ในงานบริ การอาหารในเรื อ
การเขียนรายการอาหาร การเขียนรายงาน การนาเสนอข้อมูลและผลงานที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์
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ประเภทวิชาคหกรรม

รำยวิชำทวิภำคี
สำขำงำนกำรประกอบอำหำรในเรื อเดินทะเลระหว่ ำงประเทศ
3404-5301

ภำษำอังกฤษทำงทะเล

*-*-*

(Marine English)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
2. มีทกั ษะในการสื่ อสารในเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
2. สามารถสื่ อสารในเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศตามหลักสากลได้
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื่ อสาร การฝึ กฟั ง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ที่ ใช้ในงานอาชี พ โดยใช้ค าศัพ ท์แ ละส านวนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ลัก ษณะงานด้านการประกอบอาหารอุ ป กรณ์
และเครื่ องใช้ในเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-5302

กำรบริหำรจัดกำรงำนอำหำรในเรื อเดินทะเล

*-*-*

(Marine Catering Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับกฎระเบี ยบการปฏิ บตั ิงาน การเลื อกซื้ อวัตถุดิบ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรั กษาอาหาร
การแปรรู ป อาหาร การประกอบอาหาร การเลื อกใช้อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้ในงานอาหาร
การจัดตกแต่งอาหาร การจัดเลี้ยง
2. สามารถเลือกซื้ อวัตถุดิบ เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงานอาหาร จัดรายการอาหารประจาวัน
จัดตกแต่งอาหาร จัดเลี้ยงและบริ การอาหารในเรื อเดินทะเล การเก็บรักษาอาหารและการแปรรู ปอาหาร
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สัยในการจัด งานอาชี พ ด้วยความรั บ ผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบการหฏิบตั ิงาน การเลือกซื้ อวัตถุดิบ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา
อาหาร การแปรรู ปอาหาร การประกอบอาหาร การเลื อ กใช้ อุ ป กรณื เครื่ องมื อ เครื่ องใช้
ในงานอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร การจัดเลี้ยง
2. เลื อกซื้ อวัตถุดิบ เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ในงานอาหาร จัดรายการอาหารประจาวัน
จัดตกแต่งอาหาร จัดเลี้ยงและบริ การอาหารในเรื อเดินทะเล การเก็บรักษาอาหารและการแปรรู ป
อาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบตั ิงาน การเลือกซื้ อวัตถุดิบ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา
อาหาร การแปรรู ป อาหาร การประกอบอาหาร การเลื อ กใช้อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ใ นงานอาหาร
การจัดตกแต่งอาหาร การจัดเลี้ยง และบริ การอาหารในเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
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ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนเชฟอำหำรนำนำชำติ
3404-2401
3404-2402
3404-2403
3404-2404
3404-2405
3404-2406
3404-2407
3404-2408
3404-2101
3404-2124

สุ ขอนามัยในการประกอบอาหาร
การจัดการครัวและอุปกรณ์งานครัว
การจัดการวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
การประกอบอาหารเรี ยกน้ าย่อยและสลัด
การทาแซนด์วิช
การประกอบอาหารตาหรับมาตรฐาน
เทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ
การบริ หารงานครัว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อาหารตะวันตก
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1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2401

สุ ขอนำมัยในกำรประกอบอำหำร

2-0-2

(Hygienic for Cooking)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลัก สุ ขอนามัยส่ วนบุ คคล สุ ขอนามัยด้านอาหาร สุ ขอนามัยด้านสถานที่ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหารและการประกอบอาหาร
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก การและกระบวนการด้ า นสุ ข อนามัย ในการวางแผน เตรี ย มการ
และปฏิบตั ิงานประกอบอาหารตามขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยที่องค์กรกาหนด
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการท างานด้วยความรั บผิด ชอบ ละเอี ยดรอบคอบ มี วินัย และสามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ สุ ข อนามัย ส่ ว นบุ ค คล สุ ข อนามัย ด้า นอาหาร สุ ข อนามัย ด้า นสถานที่
และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการประกอบอาหาร
2. เตรี ยมตนเองในการปฏิบตั ิตามขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยที่องค์กรกาหนด
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขอนามัยในการประกอบอาหารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ขอนามัย ส่ วนบุ ค คล สุ ขอนามัย ด้ านอาหาร สุ ขอนามัย ด้ านสถานที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น
การปนเปื้ อนในอาหาร การปฏิบตั ิตามขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยที่องค์กรกาหนด การควบคุมอันตราย
เกี่ยวกับอาหารและการประกอบอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2402

กำรจัดกำรครัวและอุปกรณ์ งำนครัว

1-3-2

(Kitchen and Equipment Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจหลั ก การจั ด การเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ งานครั ว พื้ น ที่ ใ นครั ว และพื้ นที่ จ ั ด เก็ บ อาหาร
ตามหลักอาชีวอนามัย
2. สามารถเลื อ กใช้ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเคมี ภ ั ณ ฑ์ ใ นการจัด การครั ว และอุ ป กรณ์ ง านครั ว
ดูแลความสะอาดและบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานครัว พื้นที่ในครัวและพื้นที่จดั เก็บอาหาร
อย่างมีระบบตามหลักอาชีวอนามัย
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบ มี วิ นั ย ปลอดภัย
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ หลัก การจัด การเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ งานครั ว พื้ น ที่ ใ นครั ว และพื้ น ที่
จัดเก็บอาหารตามหลักอาชีวอนามัย
2. เลื อ กใช้เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเคมี ภ ัณ ฑ์ ใ นการดู แ ลความสะอาดและบ ารุ ง รั ก ษา เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์งานครัว พื้นที่ในครัว และพื้นที่จดั เก็บอาหาร
3. ทาความสะอาด บารุ งรักษาและจัดเก็บเครื่ องมือ อุปกรณ์งานครัวตามหลักอาชีวอนามัย
4. ทาความสะอาด บารุ งรักษาพื้นที่ในครัวและพื้นที่จดั เก็บอาหารตามหลักอาชีวอนามัย
5. บันทึกและจัดทารายงานการจัดการครัวและอุปกรณ์งานครัว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเคมี ภ ัณ ฑ์ในการจัด การครั ว และอุ ป กรณ์ งานครั ว
การดู แ ลความสะอาดและบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ง านครั ว พื้ น ที่ ใ นครั ว และพื้ น ที่ จ ัด เก็ บ อาหาร
การบันทึกและจัดทารายงานการจัดการครัวและอุปกรณ์งานครัว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2403

กำรจัดกำรวัตถุดบิ เพื่อกำรประกอบอำหำร

1-3-2

(Raw Material Management for Cooking)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคัดเลือก ตรวจสอบ จัดเตรี ยม บรรจุและเก็บรักษาวัตถุดิบ หลักการนาเข้า จัดเก็บ
และนาออกวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
2. สามารถคัด เลื อ ก ตรวจสอบ จัด เตรี ย ม บรรจุ แ ละเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ การประกอบอาหาร
ตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง ประเภทและชนิ ด ของวัต ถุ ดิ บ และการน าไปใช้
ในการประกอบอาหาร
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบ มี วิ นั ย ปลอดภัย
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ หลัก การคัด เลื อ ก ตรวจสอบ จัด เตรี ยม บรรจุ แ ละเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ
หลักการนาเข้า จัดเก็บและนาออกวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
2. คัด เลื อ ก ตรวจสอบและจัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ การประกอบอาหารตามหลัก การ กระบวนการ
และชนิดของวัตถุดิบ
3. บรรจุและเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามหลักการนาเข้า จัดเก็บและนาออกวัตถุดิบ
เพื่อการประกอบอาหาร
4. ประยุ ก ต์ใ ช้เทคโนโลยี ใ นการจัด การวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ การประกอบอาหารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการและวิธีการคัดเลือก ตรวจสอบและจัดเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อการประกอบ
อาหาร ภาชนะบรรจุวตั ถุดิบ วิธีการบรรจุ ทาฉลากและเก็บรักษาวัตถุดิบตามหลักอาชีวอนามัย การจัดทาระบบนาเข้า
จัดเก็บและนาออกวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2404

กำรประกอบอำหำรเรียกน้ำย่ อยและสลัด

1-3-2

(Appetizers and Salad)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลัก การเลื อก ใช้และจัดเตรี ยมวัตถุดิบ เครื่ องมื อ อุป กรณ์ และหลักการประกอบอาหาร
เรี ยกน้ าย่อยและสลัดตามตารับมาตรฐานในเชิงพาณิ ชย์และการจัดเลี้ยง
2. สามารถเลือก ใช้ จัดเตรี ยมวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และประกอบอาหารเรี ยกน้ าย่อยและสลัด
ตามตารับมาตรฐานในเชิงพาณิ ชย์และการจัดเลี้ยง
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบ มี วิ นั ย ปลอดภัย
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ อาหารเรี ย กน้ าย่ อ ยและสลัด หลัก การเลื อ ก ใช้แ ละจัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และหลัก การประกอบอาหารเรี ย กน้ าย่อ ยและสลัด ตามต ารั บ มาตรฐาน
ในเชิงพาณิ ชย์และการจัดเลี้ยง
2. เลื อ ก ใช้ จัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นประกอบอาหารเรี ย กน้ าย่อ ยและสลัด
ตามหลักการ กระบวนการและชนิดของอาหาร
3. ประกอบอาหารเรี ยกน้ าย่ อ ยและสลั ด ตามหลั ก การ กระบวนการและต ารั บ มาตรฐาน
เพื่อจาหน่ายในเชิงพาณิ ชย์และการจัดเลี้ยง
4. คานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและราคาจาหน่ายอาหารเรี ยกน้ าย่อยและสลัด
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ประเภทและชนิ ด ของอาหารเรี ย กน้ าย่อ ยและสลัด หลัก การเลื อ ก ใช้
และจัดเตรี ยมวัตถุ ดิ บ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ในการประกอบอาหารเรี ยกน้ าย่อยและสลัด การประกอบอาหาร
เรี ย กน้ าย่ อ ยและสลัด ตามต ารั บ มาตรฐานในเชิ ง พาณิ ชย์แ ละการจัด เลี้ ยง การค านวณต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ย
และประมาณราคาเพื่อจาหน่าย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2405

กำรทำแซนด์ วชิ

1-3-2

(Sandwiches)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลัก การเลื อก ใช้และจัดเตรี ยมวัตถุดิบ เครื่ องมื อ อุป กรณ์ และหลักการประกอบอาหาร
ประเภทแซนด์วิชเพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
2. สามารถเลื อ ก ใช้ จัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และประกอบอาหารประเภทแซนด์วิ ช
เพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบ มี วิ นั ย ปลอดภัย
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ แซนด์ วิ ช หลัก การเลื อ ก ใช้แ ละจัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
และหลักการประกอบอาหารประเภทแซนด์วิชเพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
2. เลื อ ก ใช้ จัด เตรี ยมวัต ถุ ดิ บ และเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ใ นประกอบอาหารประเภทแซนด์ วิ ช
ตามหลักการ กระบวนการและชนิดของแซนด์วิช
3. ประกอบอาหารประเภทแซนด์วิชตามหลักการและกระบวนการเพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
4. คานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและราคาจาหน่ายอาหารประเภทแซนด์วิช
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ประเภทและชนิ ด ของแซนด์วิช หลัก การเลื อ ก ใช้แ ละจัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ
เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ในการท าแซนด์วิช การประกอบอาหารประเภทแซนด์วิช เพื่ อ การจัด เลี้ ยงและจ าหน่ าย
การคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและประมาณราคาเพื่อจาหน่าย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2406

กำรประกอบอำหำรตำรับมำตรฐำน

1-3-2

(Cooking by Standard Recipe)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลือก ใช้และจัดเตรี ยม วัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และหลักการประกอบอาหาร
ตารับมาตรฐานเพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
2. สามารถเลื อ ก ใช้ จัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และประกอบอาหารต ารั บ มาตรฐาน
เพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบ มี วิ นั ย ปลอดภัย
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ อาหารตารั บ มาตรฐาน หลัก การเลื อก ใช้และจัด เตรี ยมวัตถุ ดิ บ เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ และหลักการประกอบอาหารตารับมาตรฐานเพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
2. เลื อก ใช้ จัดเตรี ยมวัตถุ ดิ บและเครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ ในประกอบอาหารตารั บมาตรฐานตามหลักการ
กระบวนการ และชนิดของอาหาร
3. ประกอบอาหารตารับมาตรฐานตามหลักการและกระบวนการเพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่าย
4. คานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและราคาจาหน่ายอาหารตารับมาตรฐาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทและชนิดของอาหารตารับมาตรฐาน การเลือก ใช้และจัดเตรี ยมวัตถุดิบ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารตามตารับมาตรฐานเพื่อการจัดเลี้ยงและจาหน่ าย
การคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและประมาณราคาเพื่อจาหน่าย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2407

เทคนิคกำรประกอบอำหำรนำนำชำติ

1-3-2

(International Cooking Techniques)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลื อก ใช้และจัดเตรี ยม วัตถุ ดิบ เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ และเทคนิ คการประกอบอาหาร
นานาชาติเชิงพาณิ ชย์และการจัดเลี้ยง
2. สามารถเลือก ใช้ จัดเตรี ยมวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และประกอบอาหารนานาชาติเชิ งพาณิ ชย์
และการจัดเลี้ยงโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบ มี วิ นั ย ปลอดภัย
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารนานาชาติ หลักการเลือก ใช้และจัดเตรี ยมวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์
และเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติเชิงพาณิ ชย์และการจัดเลี้ยง
2. เลื อ ก ใช้ จัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ในประกอบอาหารนานาชาติ ต ามหลัก การ
กระบวนการและชนิดของอาหาร
3. ประกอบอาหารนานาชาติตามหลักการ กระบวนการและเทคนิ ควิธีการเพื่อจาหน่ ายเชิ งพาณิ ชย์
และการจัดเลี้ยง
4. คานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและราคาจาหน่ายอาหารนานาชาติ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับประเภทและชนิ ดของอาหารนานาชาติ การเลือก ใช้และจัดเตรี ยมวัตถุดิบ
เครื่ องมื อ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารนานาชาติ โดยใช้เทคนิ คต่างๆ ตามมาตรฐาน
ที่กาหนดเพื่อการประกอบอาหารเชิ งพาณิ ชย์และการจัดเลี้ยง การคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและประมาณราคา
เพื่อจาหน่าย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2408

กำรบริหำรงำนครัว

1-3-2

(Kitchen Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ หารงานครัว ระบบการจัดการ จัดเตรี ยมและการประกอบอาหารในเชิงพาณิ ชย์
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระบบการจัดการ การจัดเตรี ยมและประกอบอาหารในเชิ งพาณิ ชย์
ภายใต้เงื่ อนไขต่างๆ สื่ อสารและช่ วยเหลื อที มงานในการจัดการงานครั วเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบอาหาร
มืออาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการท างานด้วยความรั บผิด ชอบ ละเอี ยดรอบคอบ มี วินัย และสามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลัก การบริ ห ารงานครั ว ระบบการจัดการ จัด เตรี ยมและประกอบอาหาร
ในเชิงพาณิ ชย์เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบอาหารมืออาชีพ
2. ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีใ นระบบการจัด การ การจัด เตรี ย มและประกอบอาหารในเชิ งพาณิ ช ย์
ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
3. สื่ อสารและช่วยเหลือทีมงานในการจัดการงานครัว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับความสาคัญของการบริ หารงานครัว การใช้เทคโนโลยีในระบบการจัดการ
การจัด เตรี ย มและประกอบอาหารในเชิ งพาณิ ช ย์ที่ ใช้วตั ถุ ดิ บ หลากหลาย ในระยะเวลาและรายการอาหาร
ที่แตกต่างกัน การสื่ อสารและช่วยเหลือทีมงาน เทคนิคและการจัดการเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบอาหารมืออาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ฝึ กประสบกำรณ์ ทักษะวิชำชีพ
3404-8001
3404-8002
3404-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8001

ฝึ กงำน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ให้ เกิ ด ความช านาญ มี ท ัก ษะและประสบการณ์ ง านอาชี พ ในระดับ เทคนิ ค
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผู ้รั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้ นๆ บัน ทึ ก และรายงานผล
การปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8002

ฝึ กงำน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ให้ เกิ ด ความช านาญ มี ท ัก ษะและประสบการณ์ ง านอาชี พ ในระดับ เทคนิ ค
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผู ้รั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้ นๆ บัน ทึ ก และรายงานผล
การปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8003

ฝึ กงำน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ให้ เกิ ด ความช านาญ มี ท ัก ษะและประสบการณ์ ง านอาชี พ ในระดับ เทคนิ ค
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผู ้รั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้ นๆ บัน ทึ ก และรายงานผล
การปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บ ัติ งานใหม่ ห รื องานที่ ต่อ เนื่ องจากรายวิช า 3404-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3404-8501
3404-8502
3404-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8501

โครงกำร
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณ าการความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ ศึกษาเพื่ อสร้ างและหรื อพัฒ นางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิ ษ ฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บ ัติงาน
เชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การดาเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงาน โครงการ
ดาเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8502

โครงกำร 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณ าการความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ ศึ กษาเพื่ อ สร้ างและหรื อ พัฒ นางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิ ษ ฐ์คิด ค้น หรื อการปฏิ บ ัติ งาน
เชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการการดาเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8503

โครงกำร 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณ าการความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ ศึ กษาเพื่ อ สร้ างและหรื อ พัฒ นางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิ ษ ฐ์คิด ค้น หรื อการปฏิ บ ัติ งาน
เชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการการดาเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงาน โครงการ
ดาเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3404-8502 หรื อเป็ น
โครงการใหม่)
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ประเภทวิชาคหกรรม

คำอธิบำยรำยวิชำ
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง พุทธศักรำช 2557
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ประเภทวิชาคหกรรม

อธิบำยรำยวิชำ
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาคหกรรม

3000-2001

กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ 1
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลัก การและกระบวนการพัฒ นาทักษะประสบการณ์ วิ ช าการและวิช าชี พ เพื่ อพัฒ นาตน
องค์กร ชุมชน และสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ยใน การท างาน ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหา และพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัด
และร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3000-2002

กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ 2
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลัก การและกระบวนการพัฒ นาทักษะประสบการณ์ วิ ช าการและวิช าชี พ เพื่ อพัฒ นาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหา และพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ยใน การท างาน ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะ และวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัด และร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิ จกรรมองค์การวิ ชาชี พการใช้กระบวนการกลุ่ มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัด
และร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3000-2003

กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ 3
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจหลัก การและกระบวนการพัฒ นาทักษะประสบการณ์ วิ ช าการและวิช าชี พ เพื่ อพัฒ นาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ยใน การท างาน ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พการใช้กระบวนการกลุ่ม และการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัด
และร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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3000-2004

กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ 4
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจหลัก การและกระบวนการพัฒ นาทักษะประสบการณ์ วิ ช าการและวิช าชี พ เพื่ อพัฒ นาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ยใน การท างาน ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะ และวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหา และพัฒนา
กิ จกรรมองค์การวิชาชี พการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัด
และร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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