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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่รับผิดชอบในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับตนและ
ระดับกลางใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของภาคประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสงเสริมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการผลิตสินคาและบริการของประเทศ โดยใชเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียนคือหลักสูตร ซึ่งใน
ปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรของการอาชีวศึกษาจะเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตองพัฒนามาจาก มาตรฐานอาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการนํา
กําลังคนไปใชจึงไดรวมดําเนินการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนํามาใชเปนฐานในการพัฒนาสู
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สอดคลองกับตามความตองการของสถานประกอบการแตละประเภท
สําหรับรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฉบับนี้
เปนผลที่ไดจากโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพใน 13 กลุมวิสาหกิจเปาหมาย ภายใตโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปงบประมาณ 2551 ซึ่งแตละ
กลุมวิสาหกิจไดเชิญคณะกรรมการจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผูแทนสมาคมอาชีพ รวมกันพัฒนาจัดทําเปนตนรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนําไปใหผูมี
สวนเกี่ยวของตรวจสอบความตรง ความถูกตอง พรอมทั้งใหคําแนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานจริงของแตละอาชีพ ซึ่งเอกสารนี้ประกอบดวยแผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ของกลุมวิสาหกิจที่
ดําเนินการ โดยแสดงถึงความมุงหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หนาที่หลัก (Key Function)
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) หนวยยอย (Element of Competence) รายละเอียดของหนวยยอย และตาราง
จําแนกระดับอาชีพและหนวยยอยที่แตละระดับตองรับผิดชอบ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนแนวทางและจุดเริ่มตน
ใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนของประเทศ ไดรวมกันพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของ
ประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลตอไป และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกภาคสวนที่ไดรวมกันระดมสมองพัฒนา
รางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฉบับนี้

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรกฎาคม 2551

2

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

สารบัญ
• กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
• แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ของมาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

หนา
1
7

• ขอกําหนดของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว : ผลิตเนื้อสุกร
B1 จัดการงานฆาสุกร
B2 จัดการชําแหละซากสุกร
B3 จัดการตัดแตงซากสุกร
B4 จัดการบรรจุภัณฑ
B5 จัดการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
B6 จัดการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
B7 บริหารจัดการมาตรฐานงานผลิตเนื้อสุกร

11
11
25
37
47
55
63
71

• ขอเปรียบเทียบโครงสรางคุณวุฒิวิชาชีพ

97

• เกณฑการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

107

• ภาคผนวก

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 82/2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนามาตรฐานอาชีพกลุมเกษตรและอาหาร
ภายใตโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปงบประมาณ 2551

131

กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการที่จะนําหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ซึ่งขอกําหนดสําคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ
จะตองนําสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละอาชีพมาพัฒนาเปนหลักสูตร จึงทําใหจําเปนที่ตองมีการพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพไทยขึ้น เพื่อเปนตัวกําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพตางๆ ขึ้นสําหรับนํามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตอไป สําหรับการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพนี้ใชวิธีการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) โดยเชิญผูเชี่ยวชาญใน
อาชีพแตละสาขามาเปนตัวแทนกลุมอาชีพและครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมารวมกันดําเนินการ

ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไปคือ ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรู ทักษะและ
เจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อาชีพ โดยใชความรู ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนน เพื่อใหเกิดผลลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ
เนื่องจากสมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ ประการแรก ความสามารถที่แสดงวาทําไดบนฐานความ
ตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง คือ ผลลัพธหรือผลของการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “ทําไดและไดผล” หรือ “ทําไดผล” ซึ่งสามารถวัด ประเมินและ
กําหนดใหเปนมาตรฐานได เรียกวา มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะ
สามารถอธิบายไดดงั นี้
1. มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) หมายถึงขอกําหนดหรือเกณฑการปฏิบัติงาน ทั้งที่
เปนการปฏิบัติและเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนั้นคลายกับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
หรือมาตรฐานการทํางน (Standard of Work)
2. ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ
2.1 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตามที่คนสามารถทําได ไมใชความมากนอยของความรู
หรือระยะเวลายาวนานของการเคยทํางาน
2.2 มาตรฐานดานผลงาน เปนความเกี่ยวของกับผลลัพธของการปฏิบัติงาน (ผลผลิต ผลงาน)
มากกวาปจจัยปอนที่ตองการเพื่อทําใหบรรลุ หรือมาตรฐานดานผลงานก็คือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับคุณภาพ
3. ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานสมรรถนะ
3.1 เปนขอความที่ระบุถึงสิ่งซึ่งใครๆ ควรสามารถทําได (Statements of what someone should be
able to do)
3.2 ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน (Statements of how you would judge this)
3.3 ขอความที่ระบุวา เมื่อไรและที่ไหนที่จะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ (Statements of when and
where you when expected them to demonstrated there ability)
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3.4 ขอความที่ระบุชนิดของหลักฐานที่ตองการ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานนั้นมีความคงเสนคงวา
และเปนความสามารถที่ยั่งยืน (Statements of the type of evidence you would need to ensure that their performance
is consistent and can be sustained)

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualifications Framework)
เปนขอกําหนดระดับนโยบายหรือระดับชาติ ที่กําหนดระดับและขอบเขตของสมรรถนะของผูปฏิบัติงานที่
ตองมีในแตละคุณวุฒิ
ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพของแตละอาชีพจะออกใหเพื่อรับรองวาผูที่ผานการประเมินตามกรอบคุณวุฒิ
อาชีพนั้นมีความรูความสามารถตามขอกําหนดของกรอบคุณวุฒิในระดับเดียวกันทั่วทั้งประเทศ หรือทั่วทั้งภูมิภาคที่ใช
กรอบคุณวุฒินี้ สําหรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทยในขณะนี้มีผลการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกทดลองจัดทําไว
โดยแบงเปน 7 ระดับ

คุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Vocational Qualifications : TVQ)
เปนระบบการรับรองความรูความสามารถ โดยออกใหเปนคุณวุฒิแกผูประกอบอาชีพที่ผานการประเมิน
หนวยสมรรถนะไดจํานวนหนึ่งตามที่กําหนดไวในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งแนวคิดของการกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพจะ
กําหนดใหระดับเริ่มตนเปนงานที่งาย ปฏิบัติตามคําสั่ง ไมซับซอน ขอบเขตงานไมกวาง ความรับผิดชอบต่ํา สวนระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นก็จะเปนงานที่มีความซับซอนมากขึ้น ขอบเขตงานกวางขึ้น ความรับผิดชอบสูงขึ้น จากการศึกษาวิจัย
ระบบคุณวุฒิของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศสและอื่นๆ จึงไดกําหนดเปนรางกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสําหรับประเทศ
ไทยเปน 7 ระดับดังตอไปนี้
VQ 7 ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูชํานัญพิเศษ, ผูบริหารระดับสูงถึงระดับอาวุโส
VQ 6 ผูเชี่ยวชาญ, ผูบริหารระดับกลาง
VQ 5 ผูเชี่ยวชาญ, ผูบริหารระดับตน
VQ 4 ผูควบคุมดูแลหรือหัวหนางาน, นักเทคนิค
VQ 3 ผูชํานัญงาน, หัวหนางาน
VQ 2 ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง
VQ 1 ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน

มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)
เปนการกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะ รวมทั้งความรูและความเขาใจที่คาดหวังวาบุคลากรจะบรรลุสําหรับ
อาชีพหนึ่ง มาตรฐานอาชีพนี้ใชเปนฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อใหไดคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualifications :
VQ) มาตรฐานอาชีพทําโดยกลุมอาชีพเฉพาะนั้นๆ (บางครั้งเรียกมาตรฐานสมรรถนะ)

คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General Vocational Qualifications : GVQ)
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ เปนกรอบสมรรถนะและมาตรฐานสําหรับผูผานการเรียนหรือการฝกอบรมแบบ
ฐานสมรรถนะ (Competency-based Education/Training) โดยใชสถาบันการศึกษาหรือฝกอบรมเปนฐาน (Institutionbased/School-based/College-based) ทั้งนี้สมรรถนะดังกลาวตองมีครบ 3 องคประกอบ คือ ทักษะในการทํางานให
บรรลุ ความรูความเขาใจงานที่ทํา และกิจนิสัยหรือเจตคติในการทํางานซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องคประกอบทั้งสามนี้จะตองบูรณาการเขาดวยกันอยางแนบแนนเพื่อใหปฏิบัตงิ านไดอยางมีสมรรถนะ องคประกอบที่
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กลาวนี้ก็คือพิสัยการเรียนรู 3 พิสัย ตามลําดับ ไดแก ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive
Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) นั่นเอง

กรอบสมรรถนะและมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ในชวงระยะเวลาของการเรียนรูและฝกฝนทักษะในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา
ยอมทําใหผูเรียนมี
สมรรถนะหรือความสามารถเพิ่มขึ้นเปนระดับขั้น และเกิดความแตกตางของสมรรถนะอยางมีนัยสําคัญ จึงสามารถเขียน
นิยามของแตละระดับ หรือกําหนดเปนเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ของแตละระดับไดดังตอไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (GVQS)
GVQS (เมื่อสําเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 - 225 ชั่วโมง)
นิยามของคุณวุฒิ GVQS : สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและ
คาดคะเนได โดยใชทักษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ อาจตองมีความเปนอิสระในการทํางาน และหรือการรวมงานกับ
ผูอื่น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เปนหลักสูตรเบ็ดเสร็จในตัวที่มุงหวังใหผูเขารับการเรียนการฝกอบรม
สามารถนําไปประกอบอาชีพไดทันทีเมื่อสําเร็จหลักสูตร เริ่มจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝนจากทักษะ
พื้นฐานงายๆ ไปสูทักษะเฉพาะที่ยากและซับซอนขึ้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของหลักสูตรผูเรียนก็จะมีความสามารถเพียงพอ
ในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพตามที่ตนเองไดเลือกไว และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQS โดยจะ
สามารถทําหนาที่เปนผูชวย/ผูปฏิบัติงานมีฝมือเฉพาะทาง (Operatives) หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ เปนตน

2. คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (GVQ 1-3)
GVQ1 (เมื่อไดเรียนประมาณ 1 ปการศึกษาแรกของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ1 : สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กําหนด ซึ่งสวนใหญเปนงาน
ประจําและคาดคะเนได โดยใชทักษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ รวมถึงทักษะที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานและการมี
สวนรวมในคณะทํางาน
เปนปแรกที่เริ่มเขาเรียนจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝนทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสู
ทักษะที่มีความหลากหลายจากรายวิชาหลักๆ ในหมวดวิชาชีพพื้นฐาน และอาจมีบางรายวิชาจากหมวดวิชาชีพสาขาวิชา
ตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปแรกผูเรียนก็พอจะทําอะไรได และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ1 โดยจะ
สามารถทําหนาที่เปนผูชวยงานทั่วไป ชางฝกหัดหรือพนักงานฝกหัด เปนตน
GVQ2 (เมื่อไดเรียนประมาณ 2 ปการศึกษาของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ2 : สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กําหนด ซึ่งสวนใหญเปนงาน
ประจําและมีความพรอมในการปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตางๆ ที่กําหนด รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
สวนตัวหรือความเปนอิสระและ/หรือมีการรวมงานกับผูอื่นโดยเปนสมาชิกกลุม
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานที่เริ่มเปนอาชีพทั่วๆ ไปในสาขาวิชา จากรายวิชาหลักในหมวดวิชาชีพ
สาขาวิชา และอาจมีบางรายวิชาจากหมวดวิชาชีพพื้นฐานและหมวดวิชาสาขางานตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปที่ 2 ผูเรียน
ก็จะสามารถทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน เริ่มตนมีทักษะเฉพาะในงานอาชีพ และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ2
โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวยผูประกอบอาชีพระดับฝมือ ผูชว ยชางฝมือ พนักงานหรือเจาหนาที่ทั่วไป เปนตน
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GVQ3 (เมื่อไดเรียนครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ3 : สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตางๆ ที่สัมพันธกัน
สวนใหญเปนงานประจําที่รูวิธีการและวิธีดําเนินการลวงหนา สามารถประยุกตทักษะและความรูไปสูบริบทใหมๆ สามารถ
ใหคําแนะนําและแกปญหาเฉพาะดาน อาจตองรับผิดชอบตอผูอื่นรวมทั้งมีสวนรวมและหรือมีการประสานงานกลุมหรือ
หมูคณะ
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานในสาขางานตามที่ตนเองตั้งมั่นไว เปนงานที่ยากซับซอนและตองใช
ฝมือหรือทักษะเฉพาะที่ไดจากรายวิชาในหมวดวิชาชีพสาขางาน รายวิชาโครงการเพื่อใหเกิดทักษะการแกปญหา และการ
ฝกงานในสถานประกอบการเพื่อใหเกิดประสบการณในโลกอาชีพจริง เมื่อสิ้นสุดปสุดทายนี้ ผูเรียนก็จะมีความสามารถ
เพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพระดับฝมือตามสาขางานที่ตนเองไดเลือกเสนทางไว ถาผานการประเมินก็
จะไดรับคุณวุฒิ GVQ3 และเมื่อครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะ
สามารถทําหนาที่เปนผูประกอบอาชีพระดับฝมือ ชางฝมือ ผูชวยนักเทคนิค/ชางเทคนิค เปนตน

3. คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (GVQ
4-5)
GVQ4 (เมื่อไดศึกษาประมาณ 1 ปการศึกษา)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ4 : สามารถปฏิบัติงานโดยประยุกตทักษะที่มีขอบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย
บางงานมีความซับซอนและไมเปนงานประจํา สามารถแนะนําผูอื่น มีสวนรวมการจัดการและการแกปญหา และมีความ
รับผิดชอบตอผูอื่นและหมูคณะ
เปนปแรกที่เริ่มเขาศึกษาในระดับเทคนิคซึ่งผูเขาศึกษาเปนผูมีฝมือหรือทักษะอยูแลว ดังนั้นการศึกษา
ในระดับนี้จึงเริ่มตนการเรียนรูเรื่องการจัดการ การแกปญหาและตัดสินใจ การแสวงหาความรูและแนวทางใหมๆ มา
พัฒนาตนเอง รวมทั้งการประยุกตใชความรูในระดับเทคนิคที่ไดจากรายวิชาหลักๆ ของหมวดวิชาชีพพื้นฐาน และจาก
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา เมื่อสิ้นสุดปแรกนี้ ผูเรียนก็มีความสามารถในการจัดการในระดับขั้นตน และถาผานการประเมินก็
จะไดรับคุณวุฒิ GVQ4 โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวยชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ เปนหัวหนางาน/กลุมงาน
เปนตน
GVQ5 (เมื่อไดศึกษาครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 2 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ5 : สามารถประยุกตความรูและทักษะในแนวทางของตนเองในการวางแผน
ทรัพยากรที่เหมาะสม มีสวนรวมพัฒนาวิธีการริเริ่มสิ่งใหมๆ มีความรับผิดชอบตนเองและเปนอิสระในการปฏิบัติงานที่
ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น อาจมีสวนรวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประเมินผล และการประสานงาน
เปนปสุดทายของการศึกษาระดับเทคนิคที่ผูเขาศึกษาจะไดสั่งสมความรูและทักษะเรื่องการจัดการ การ
แกปญหาและตัดสินใจงานที่มีความซับซอนและมักไมใชงานประจํา อีกทั้งแสวงหาความรูและแนวทางใหมๆ มาพัฒนา
ตนเอง
โดยประยุกตใชความรูและทักษะในระดับเทคนิคตามบริบทของอาชีพที่ไดจากรายวิชาหมวดวิชาชีพสาขางาน
รายวิชาโครงการที่ทําใหเกิดทักษะการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการที่ทําให
เกิดทักษะและประสบการณในโลกอาชีพจริง
เมื่อสิ้นสุดปสุดทายนี้ก็จะมีความสามารถเพียงพอในขั้นเริ่มตนของการ
ประกอบอาชีพระดับเทคนิคตามสาขางานที่ตนเองไดกําหนดเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ5 และ
เมื่อครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยสามารถประกอบอาชีพ
อิสระหรือทําหนาที่ในหนวยงาน เชน ชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ หัวหนางาน/กลุมงาน ผูชวยนักเทคโนโลยี/
วิศวกร/ผูประกอบวิชาชีพ เปนตน
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การกําหนดมาตรฐานโดยการวิเคราะหหนาที่
วิธีการที่ใชในการหาที่มาของมาตรฐานวิชาชีพมีหลายวิธีที่นิยมและแพรหลายไดแก การวิเคราะหงาน (Job
Analysis) การวิเคราะหงานเฉพาะ (Task Analysis) สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงการหาที่มาของมาตรฐานอาชีพโดยการใช
วิธี การวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการจางงาน (Department of Employment)
เพื่อใหมั่นใจวามาตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นโดยองคกรที่รับผิดชอบนั้นสามารถเปรียบเทียบไดดวยรูปแบบ (Format)
และฐานผลลัพธที่คงเสนคงวา (Consistently outcome based) การวิเคราะหหนาที่เปนเครื่องมือในการตั้งคําถามและการ
มุงไปที่จุดสนใจมากกวาจะเปนวิธีการ
ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคณะทํางานที่เขาใจปรัชญา
สมรรถนะและความสามารถของผูดําเนินการประจํากลุม (Facilitator) ที่จะควบคุมการใหขอมูลของกลุมคณะทํางาน
ในขณะดําเนินการ
การวิเคราะหหนาที่เปนเทคนิคในการจัดระดับชั้นของหนาที่ โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหหาความมุงหมาย
หลัก (Key Purpose) ของสาขาอาชีพที่ระบุมาให โดยใชเทคนิคการระดมสมองภายใตการดําเนินงานของผูดําเนินการ
ประจํากลุม จากนั้นใชเทคนิคเดิมวิเคราะหความมุงหมายหลักแยกยอยเปน บทบาทหลัก (Key Roles) แลววิเคราะห
บทบาทหลักแตละบทบาทแยกยอยเปน หนาที่หลัก (Key Functions) จากนั้นวิเคราะหหนาที่หลักแตละหนาที่แยกยอย
เปน หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) จากนั้นจะวิเคราะหหาหนวยยอยสุดทายของแผนผังแสดงหนาที่คือ
หนวยยอย (Element of Competence)
สําหรับหนวยยอยนั้นจะมีองคประกอบสนับสนุน 4 หัวขอหลัก คือ
1. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
2. ขอบเขตหรือขอกําหนดขอบเขต (Range Statement)
3. หลักฐานที่ตองการ (Evidence requirement) ประกอบดวยหลักฐานดานการปฏิบัติและหลักฐานดาน
ความรู
4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance)

แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
การวิเคราะหหนาที่นั้นจะแสดงผลลัพธของการวิเคราะหโดยใชแผนผังแสดงหนาที่ หรือบางทีเรียกสั้นๆ วา
ผังหนาที่ แผนผังนี้มีโครงสรางเปนแผนภาพตนไม (Tree diagram) ซึ่งจะแยกแขนงออกเปนอันดับ (order) หรือเปน
ระดับชั้น (Tier) 5 ชั้น ดังนี้
ความมุงหมายหลัก

บทบาทหลัก

หนาที่หลัก

หนวยสมรรถนะ

สมรรถนะยอย

(Key Purpose)

(Key Role)

(Key Function)

(Unit of Competence)

(Element of Competence)

ความมุงหมายหลัก

10 บทบาทหลัก

101 หนาที่หลัก

1011 หนวยสมรรถนะ

1011.1 สมรรถนะยอย
1011.2 สมรรถนะยอย

1012 หนวยสมรรถนะ

1012.1 สมรรถนะยอย
1012.2 สมรรถนะยอย

102 หนาที่หลัก
20 บทบาทหลัก
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ราง
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(สุกร)

6
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ขอกําหนดของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose)
พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B
ผลิตเนื้อสุกร
หนาที่หลัก (Key Functions)
B1 จัดการงานฆาสุกร
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B11 เตรียมการกอนการฆาสุกร
หนวยยอย (Element of Competence)
B111 เตรียมพื้นที่ เครือ่ งมือ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามคูมือการใชงาน
ตามขอกําหนดของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการทํางาน
2. พื้นที่สําหรับรับสุกรมีชีวิตมีสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัยในการทํางาน
3. เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน ถูกตอง มีสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัยในการทํางาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. พื้นที่สําหรับรับสุกรมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ท้งั ภายในและภายนอกโรงงานที่เกี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวติ ทั้งหมดและคอกพักสุกร
2. สิ่งอํานวยความสะดวกครอบคลุมทั้งระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย และระบบปองกันโรค
3. วิธีการเตรียมพื้นที่ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการรับสุกร
4. เครื่องมือ อุปกรณ : เครื่องชั่ง เครื่องช็อตไฟฟาสําหรับตอนสัตว เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกขอมูล ฯลฯ
5. วิธีการเตรียมเครือ่ งมือ อุปกรณ : การทําความสะอาด การตรวจสภาพความพรอมใชงาน การบํารุงรักษา การจัดเก็บหลังการปฏิบัติ
เปนไปตามคูมือการใชงาน
6. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องมือ ระบบน้ํา ระบบไฟฟา อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
7. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความสะอาด ปลอดภัยและพรอมใชงานของพื้นที่ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. เอกสารรายการเบิกจายเครือ่ งมือ อุปกรณ
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบน้าํ ระบบไฟฟาในโรงงาน
3. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องชัง่
5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําความสะอาดและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและสิง่ อํานวยความสะดวก
2. ประเมินความสะอาดและความพรอมใชงานของพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและสิง่ อํานวยความสะดวก
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

หนวยยอย (Element of Competence)
B112 เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะและจํานวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานแตงกายตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ความรูและทักษะในงานเตรียมการกอนฆาสุกร : การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียม ใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุอปุ กรณ การใชเครือ่ งชัง่ การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน การตรวจรับและการจัดการสุกรในคอกพัก การจดบันทึกขอมูล
2. สุขลักษณะสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย มือ ผม เล็บ สุขภาพรางกาย พฤติกรรม การใชเครือ่ งสําอาง ฯลฯ
3. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัติงาน รองเทาบูต หมวก ผาปดปาก ฯลฯ และเครื่องประดับที่หามใชตามขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การยอมรับผูอนื่ ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกาย
และสภาพความพรอมของผูปฏิบตั ิงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สุขลักษณะของผูปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติอยูในสภาพพรอมปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดของโรงงาน
4. แบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. สุขอนามัยสวนบุคคล
5. การบริหารงานบุคคล
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานจากเอกสารรับรองการผานการอบรม
2. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ประเมินจากสุขลักษณะและพฤติกรรมของผูปฏิบัตงิ าน
4. ประเมินขอมูลจากแบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน/บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

หนวยยอย (Element of Competence)
B113 ตรวจรับสุกรมีชีวิตตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวติ ครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานของโรงงาน
2. การตรวจสอบน้าํ หนักของสุกรเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
3. การตรวจสอบสภาพของสุกรเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
4. ลักษณะของสุกรที่ผานการตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวิต : ผลการตรวจปสสาวะและซีรั่ม ใบเคลื่อนยายสุกรมีชีวิต ใบชัง่ น้ําหนักหนาฟารม
ใบตรวจสอบสุขภาพสัตวจากฟารม ฯลฯ
2. การตรวจสอบน้าํ หนักสุกรมีชีวิต : การชั่งน้ําหนักรวม และการชั่งน้ําหนักรายตัว
3. การตรวจสอบสภาพสุกร : ตรวจสอบวิการภายนอก และตรวจสอบสภาพผิดปกติ
4. มาตรฐานของโรงงานครอบคลุมถึงมาตรฐานกรมปศุสัตว วิการภายนอก สภาพผิดปกติ และชวงน้าํ หนัก ฯลฯ
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ความบกพรองของเครื่องมือ เครื่องชัง่ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ที่มาของสุกร จํานวนและ
สภาพของสุกรที่ผานและไมผานการตรวจรับ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวิต : ผลการตรวจปสสาวะและซีรั่ม ใบเคลื่อนยายสุกรมีชีวิต ใบชัง่ น้ําหนักหนาฟารม
ใบตรวจสอบสุขภาพสัตวจากฟารม ฯลฯ
2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจรับสุกรมีชีวิต ประกอบดวย แบบชั่งน้าํ หนัก แบบตรวจสุขภาพสุกรมีชีวิต ฯลฯ
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการใชเครื่องชั่ง
2. คณิตศาสตรพื้นฐาน
3. การเขียนรายงาน
4. การใชเครื่องคอมพิวเตอร
5. การใชภาษาอังกฤษ
6. หลักการตรวจสอบสัตวมีชีวิต
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองครบถวนของเอกสารรายงานการตรวจรับสุกรมีชีวิต
2. ประเมินสภาพสุกรที่ผานการตรวจรับเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Element of Competence)
B114 พักสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การตอนสุกรมีชีวิตเขาคอกพักเปนไปตามหลักการและขอกําหนดของโรงงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสุกรและผูปฏิบัติงาน
2. การจัดการดูแลสุกรมีชีวิตในคอกพักเปนไปตามหลักการจัดการสัตวกอนฆา
3. สุกรมีชีวิตในคอกพักมีสภาพสุขสบายตามหลักการพักสัตวกอนถูกฆา
4. การบันทึกขอมูลสุกรมีชีวิตครบถวน ถูกตองตามขอกําหนดของโรงงานและเปนปจจุบนั
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ขอกําหนดของโรงงาน : การจัดลําดับกอน-หลัง การแยกสุกรตามฟารม การแยกสุกรบาดเจ็บ/ปวย ฯลฯ
2. สภาพสุขสบายของสุกร : มีน้ํากินสมบูรณ สุกรนอนอยางสบายในคอก ไมเครียด ไมหอบ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare)
3. ขอมูลสุกรมีชีวิต : ที่มาของสุกร ลักษณะที่มองเห็นภายนอก ลําดับการเขาพักกอน-หลัง สุขภาพสุกรแตละตัว ระยะเวลาพักในคอก
(ประมาณ 2-6 ชั่วโมง)
4. การจัดการดูแลสุกรมีชีวิตกอนฆา : การจัดน้ํากินสําหรับสุกร การดูแลสุกรไมใหเครียดหรือบาดเจ็บ การจัดจํานวนสุกรตอคอก
การถายเทอากาศ ฯลฯ
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวของกับความบกพรองของเครื่องมือ ระบบน้าํ การเจ็บปวยของสุกร การกัดกันของสุกร
สุกรช็อคตายกอนฆา ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ที่มาของสุกร จํานวนและ
สภาพของสุกรในคอกพัก ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. แบบบันทึกลําดับการเขาคอกพักของสุกรและที่มาของสุกร
2. สภาพของสุกรที่อยูในบริเวณคอกพัก
3. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ บริเวณคอกพัก ระบบน้ํา ฯลฯ
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
3. การจัดการสัตวกอ นฆา
4. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินสภาพสุกรภายหลังการตอนเขาคอกพักและขณะอยูในคอกพักสุกร
2. ประเมินความถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลสุกรมีชีวิต
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B11 เตรียมการกอนการฆาสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เตรียมพื้นที่ เครือ่ งมือ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจรับสุกรมีชีวติ ตามหลักการและกระบวนการ
4. พักสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B111

สมรรถนะยอย B112

สมรรถนะยอย B113
สมรรถนะยอย B114

มุงเนนขั้นตอนกระบวนการเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับ
การตรวจรับสุกรมีชีวิต เพื่อใหมีความพรอมใชงาน และมีความปลอดภัยทั้งตอสุกรและผูปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตรวจรับสุกรมีชีวิตและการจัดการสุกรในคอกพัก
ทั้งดานความรู ทักษะ สุขลักษณะสวนบุคคล การแตงกายและพฤติกรรมลักษณะนิสัยทีพ่ ึงประสงค
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มุงเนนหลักการและขั้นตอนกระบวนการตรวจรับสุกรมีชีวิต เพื่อใหไดสุกรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของโรงงาน
มุงเนนหลักการและขั้นตอนกระบวนการพักสุกรกอนฆา เพื่อใหสุกรสุขสบาย ไมเครียด ไมหอบ
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare)

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B12 ฆาสุกร
หนวยยอย (Element of Competence)
B121 เตรียมพื้นที่ เครือ่ งมือ เครื่องจักรและสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ เครื่องจักรและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามคูมือการใชงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายและวิธีปฏิบัติของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการทํางาน
2. พื้นที่สําหรับฆาสุกรมีความสะอาด พรอมใชงาน มีความปลอดภัยในการทํางาน และเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
3. เครื่องมือ เครื่องจักรและสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน ถูกตอง มีสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัยในการทํางาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. พื้นที่สําหรับฆาสุกร : พื้นที่ภายในโรงงานและพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการฆาสุกรทั้งหมด
2. สิ่งอํานวยความสะดวกครอบคลุมทั้งระบบน้าํ ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย และระบบปองกันโรค ฯลฯ
3. วิธีการเตรียมพื้นที่ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงาน ดวยการเช็ด ลาง ถู ใชสารเคมี ใชความรอน ฯลฯ
4. เครื่องมือ เครื่องจักร : เครื่องช็อตสุกร หมอตมน้ํารอน เครื่องขูดขน ระบบรอกเคลื่อนยายซากสุกร ชุดเปาเผาขน เลือ่ ยไฟฟา ฯลฯ
5. วิธีการเตรียมเครือ่ งมือ เครื่องจักร : การทําความสะอาดและฆาเชือ้ ทัง้ กอนและหลังการปฏิบัติงานดวยการเช็ด ลาง ถู ฯลฯ การตรวจ
สภาพความพรอมใชงาน การเตรียมน้ํารอนและปรับอุณหภูมิ (หมอตมน้ํารอน) การบํารุงรักษา การจัดเก็บหลังการปฏิบัติงาน
เปนไปตามคูมือการใชงาน
6. ขอกําหนดของกฎหมาย : มาตรฐานอาหารปลอดภัย ขอกําหนดของโรงฆาสัตว
7. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวของกับความบกพรองของเครือ่ งมือ เครื่องจักร ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบรอก อุบัติเหตุ
ระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
8. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ
ปริมาณและคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความสะอาด ปลอดภัยและพรอมใชงานของพื้นที่ เครื่องมือ เครื่องจักรและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. เอกสารรายการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
2. ความปลอดภัยในการทํางาน
3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบน้าํ ระบบไฟฟา ระบบรอก
4. คุณสมบัติของสารเคมีและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
5. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหาร พ.ร.บ. โรงฆาสัตวและกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. หลักการเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักรในงานชําแหละ-ตัดแตงสุกร
7. การสุขาภิบาลโรงงานและสิ่งแวดลอม
8. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ เครือ่ งจักรและสิง่ อํานวยความสะดวก
2. ประเมินความสะอาดและความพรอมใชงานของพื้นที่ เครื่องมือ เครือ่ งจักรและสิง่ อํานวยความสะดวก
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Element of Competence)
B122 เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมวัสดุและอุปกรณในการฆาสุกรเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามคูมือการใชงาน ตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการทํางาน
2. วัสดุและอุปกรณในการฆาสุกรมีจํานวนครบถวน ถูกตอง เหมาะสมกับลักษณะงาน อยูใ นสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัย
ในการทํางาน
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. วัสดุและอุปกรณ : มีดแทงคอ มีดขูดขน เหล็กแตงคม ภาชนะใสเลือด ฯลฯ
2. วิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงานดวยการนึง่ ลวกน้ํารอน เช็ด ลาง ใช
สารเคมี ฯลฯ การตรวจสภาพความพรอมใชงาน การบํารุงรักษา การจัดเก็บหลังการปฏิบัติงานเปนไปตามคูมือการใชงาน
3. ขอกําหนดของกฎหมาย : มาตรฐานอาหารปลอดภัย ขอกําหนดของโรงฆาสัตว
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวของกับความบกพรองของวัสดุอุปกรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ
ปริมาณและคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. จํานวน สภาพความสะอาด ปลอดภัยและพรอมใชงานของวัสดุอุปกรณ
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. เอกสารรายการตรวจสอบ/เบิก-จายวัสดุอุปกรณ
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
2. ความปลอดภัยในการทํางาน
3. คุณสมบัติของสารเคมีและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหาร พ.ร.บ. โรงฆาสัตว และกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. หลักการเลือก ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณในงานชําแหละ-ตัดแตงสุกร
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านเตรียมวัสดุอปุ กรณในการฆาสุกร
2. ประเมินจํานวน ความสะอาดและความพรอมใชงานของวัสดุอุปกรณในการฆาสุกร
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยยอย (Element of Competence)
B123 เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะและจํานวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานแตงกายตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ความรูและทักษะในงานฆาสุกร : การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร วัสดุอปุ กรณ การทําใหสุกรสลบ การเอาเลือดออก การกําจัดขนสุกร และการทําความสะอาดสุกรหลังการฆา การจด
บันทึกขอมูล ฯลฯ
2. สุขลักษณะสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย มือ ผม เล็บ สุขภาพรางกาย พฤติกรรม การใชเครือ่ งสําอาง ฯลฯ
3. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัติงาน รองเทาบูต หมวก ผาปดปาก ฯลฯ และเครื่องประดับที่หามใชตามขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การยอมรับผูอื่น ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกาย
และสภาพความพรอมของผูปฏิบตั ิงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สุขลักษณะของผูปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติงานอยูในสภาพพรอมปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. แบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. สุขอนามัยสวนบุคคล
5. การบริหารงานบุคคล
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานจากเอกสารรับรองการผานการอบรม
2. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ประเมินจากสุขลักษณะของผูปฏิบตั ิงาน
4. ประเมินขอมูลจากแบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน/บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

หนวยยอย (Element of Competence)
B124 ทําใหสกุ รสลบตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การตอนสุกรเขาพื้นที่ทําสลบเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน โดยใหสกุ รเกิดความเครียดนอยทีส่ ุดหรือไมเกิดเลย
2. วิธีการทําใหสุกรสลบเปนไปตามขัน้ ตอนการปฏิบัตขิ องโรงงานอยางเครงครัดและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. สภาพของสุกรหลังการทําใหสลบมีลักษณะหมดสติสมบูรณ ไมทรมานและอยูในสภาพพรอมเพื่อการเอาเลือดออก
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ขอกําหนดของโรงงาน : การทําความสะอาดตัวสุกร การจัดลําดับกอน-หลัง ระยะเวลาในการทําใหสลบ การปฏิบัติงานตามหลัก
Animal Welfare
2. ขั้นตอนการทําใหสุกรสลบเกี่ยวของกับ : ตําแหนงทีท่ ําใหสลบ วิธีการทําใหสลบ (เชน ใชไฟฟาช็อต ใชแกส ใชคอนทุบ)
3. สภาพหมดสติสมบูรณ : สุกรนอนสลบนิ่ง ไมเครียด ไมดนิ้ กระตุก ฯลฯ
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ความบกพรองของเครื่องมือ อุปกรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. แบบบันทึกลําดับการเขาทําสลบของสุกร
2. จํานวนและสภาพของสุกรหลังการทําสลบ
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการและกระบวนการทําใหสุกรสลบ
2. หลัก Animal Welfare
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไฟฟา
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลวและความถูกตองในการปฏิบัติงานตอนสุกรเขาพืน้ ที่ทําสลบ
2. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตอง และเปนไปตามลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานทําใหสกุ รสลบ
3. ประเมินจากสภาพของสุกรที่ผานการทําใหสลบ
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
B125 เอาเลือดสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. วิธีการเอาเลือดสุกรออกเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามขอกําหนดของโรงงานและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สภาพของซากสุกรหลังจากเอาเลือดออกมีสภาพเสียชีวิตสมบูรณและไมทรมาน
3. เลือดสุกรมีลักษณะสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอนพรอมที่จะนําไปทําเลือดตมตอไป
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. วิธีปฏิบัติในการเอาเลือดสุกรออกครอบคลุมถึง : การเอาเลือดออกทันทีหลังสุกรสลบ การแทงคอในตําแหนงที่ถูกตอง บาดแผล
มีขนาดเล็ก เอาเลือดออกไดมากที่สุด
2. สภาพสุกรเสียชีวติ สมบูรณ : อวัยวะของสุกรไมมีการเคลื่อนไหว ไมเกร็งตัว ไมกระตุก ไมเครียด
3. สิ่งปนเปอน : ขน มูลสุกร ฯลฯ
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ความบกพรองของเครื่องมือ อุปกรณ อุบตั ิเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิและ
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. จํานวนและสภาพของสุกรที่ผานการเอาเลือดออก
2. ลักษณะบาดแผลที่เอาเลือดออก
3. คุณภาพและปริมาณของเลือดสุกร
4. บันทึก/แบบรายงานการปฏิบัตงิ าน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลัก Animal Welfare
2. หลักการและกระบวนการเอาเลือดสุกรออก
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว และความถูกตองจากการปฏิบัตงิ านเอาเลือดสุกรออกที่เปนไปตามลําดับขั้นตอนและปลอดภัย
2. ประเมินปริมาณและความสะอาดของเลือดสุกร
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Element of Competence)
B126 กําจัดขนสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การเตรียมน้ํารอนเปนไปตามลําดับขั้นตอนกระบวนการ ไดปริมาณน้ํารอนเพียงพอและมีอุณหภูมิเหมาะสมตอการปฏิบตั ิงาน
2. วิธีการกําจัดขนสุกรออกเปนไปตามลําดับขั้นตอนปฏิบัติของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3. สภาพของซากสุกรหลังจากกําจัดขนออกมีความสะอาดตามมาตรฐานของโรงงาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
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มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

ขอบเขต (Range Statement)
1. การเตรียมน้าํ รอนครอบคลุมถึง : วิธีการตมน้าํ ปริมาณน้าํ ที่ตม การควบคุมอุณหภูมิของน้ํา การเปลี่ยนน้ํา ฯลฯ
2. วิธีการกําจัดขนสุกรออกครอบคลุมถึง : การลางซาก การลวกน้ํารอน เวลาในการลวกน้ํารอน การขูดขน ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ความบกพรองของเครื่องมืออุปกรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. แบบบันทึกอุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชลวก
2. จํานวนและสภาพของซากสุกรที่ผานการกําจัดขน
3. บันทึก/แบบรายงานการปฏิบัตงิ าน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการและกระบวนการกําจัดขนสุกร
2. ความปลอดภัยในการทํางาน
3. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว และความถูกตองจากการปฏิบัตงิ านกําจัดขนสุกรที่เปนไปตามลําดับขัน้ ตอนและปลอดภัย
2. ประเมินปริมาณและความสะอาดของซากสุกร
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Element of Competence)
B127 ทําความสะอาดสุกรหลังการฆาตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การทําความสะอาดสุกรเปนไปตามลําดับขั้นตอนกระบวนการ ตามขอกําหนดของโรงงานและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. ซากสุกรหลังการทําความสะอาดอยูในสภาพพรอมเพื่อการชําแหละ
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. การทําความสะอาดสุกรครอบคลุมถึง : การเผาขนขาและหัว การลางน้าํ ทําความสะอาด
2. สภาพซากสุกรที่พรอมชําแหละ : สะอาด ปราศจากขน ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. จํานวนและสภาพของซากสุกร
2. คูมือการปฏิบัติงาน
3. บันทึก/แบบรายงานการปฏิบัตงิ าน
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการทําความสะอาดสุกรหลังฆา
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว และความถูกตองจากการปฏิบัตงิ านทําความสะอาดสุกรที่เปนไปตามลําดับขัน้ ตอนและปลอดภัย
2. ประเมินผลงานการทําความสะอาดสุกรจากสภาพซากสุกร
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B12 ฆาสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เตรียมพื้นที่ เครือ่ งมือ เครื่องจักรและสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําใหสกุ รสลบตามหลักการและกระบวนการ
5. เอาเลือดสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
6. กําจัดขนสุกรตามหลักการและกระบวนการ
7. ทําความสะอาดสุกรหลังการฆาตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B121

สมรรถนะยอย B122
สมรรถนะยอย B123
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มุงเนนขั้นตอนกระบวนการเตรียมพื้นที่ เครื่องจักร เครื่องมือและสิง่ อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับ
การฆาสุกร เพื่อใหมีความพรอมในการใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านตามขอกําหนด
ของโรงงาน
มุงเนนขั้นตอนกระบวนการเตรียมวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการฆาสุกร เพื่อใหมจี ํานวนเพียงพอ
มีความพรอมในการใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานฆาสุกร ทั้งดานความรู ทักษะ สุขลักษณะสวน
บุคคล การแตงกายและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

เนื้อหา (ตอ) :
สมรรถนะยอย B124
สมรรถนะยอย B125
สมรรถนะยอย B126
สมรรถนะยอย B127

มุงเนนหลักการและขั้นตอนกระบวนการทําใหสุกรสลบตามขอกําหนดของโรงงานและมีความปลอดภัย
เพื่อใหไดสกุ รที่มลี ักษณะหมดสติสมบูรณ ไมทรมานและอยูในสภาพพรอมเพื่อการเอาเลือดออก
มุงเนนหลักการและขั้นตอนกระบวนการเอาเลือดสุกรออกตามขอกําหนดของโรงงานและมีความ
ปลอดภัย เพื่อใหไดสกุ รที่มีสภาพเสียชีวิตสมบูรณและไมทรมาน
มุงเนนหลักการและขั้นตอนกระบวนการกําจัดขนสุกรตามขอกําหนดของโรงงานและมีความปลอดภัย
เพื่อใหไดซากสุกรที่มีความสะอาดตามมาตรฐานของโรงงาน
มุงเนนหลักการและขั้นตอนกระบวนการทําความสะอาดสุกรหลังการฆาตามขอกําหนดของโรงงานและ
มีความปลอดภัย เพื่อใหไดซากสุกรที่อยูในสภาพสะอาดและพรอมชําแหละ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

ขอกําหนดของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose)
พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B
ผลิตเนื้อสุกร
หนาที่หลัก (Key Functions)
B2 จัดการชําแหละซากสุกร
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B21 เตรียมการกอนการชําแหละซากสุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B211 เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามขอกําหนดของกฎหมาย ตามวิธกี ารปฏิบัติ
ของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
2. พื้นที่ปฏิบัติงานชําแหละซากสุกรมีความสะอาด พรอมใชงาน และเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. การบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบตั ิงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. พื้นที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการชําแหละซากสุกรทั้งหมด
2. สิ่งอํานวยความสะดวก : ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ
3. วิธีเตรียมพื้นที่ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงานดวยวิธีการลาง เช็ด ถู ใชสารเคมี ใชความรอน ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของระบบน้ํา ระบบไฟฟา อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความสะอาด พรอมใชงานของพื้นที่ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. คูมือการปฏิบัติงาน (ถามี)
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การสุขาภิบาลโรงงาน
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. ความรูเบื่องตนเกีย่ วกับการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
5. ความรูเบื่องตนเกีย่ วกับระบบน้ํา ระบบไฟฟา
6. หลักการและกระบวนการชําแหละเนื้อสัตว
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความสะอาดและพรอมใชงานของพื้นทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวก
2. ประเมินจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B212 เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินการเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเปนไปตามลําดับกอนหลัง ตามคูมือการใชงาน ตามขอกําหนดของกฎหมาย/วิธีการ
ปฏิบัติของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. เครื่องจักรและเครื่องมือมีสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องจักรและเครื่องมือในการชําแหละซากสุกร : รอกไฟฟา เลื่อยไฟฟา เครื่องชั่ง หองเย็น ฯลฯ
2. วิธีการเตรียมเครือ่ งมือและเครื่องจักร : การทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนและหลังการปฏิบัติงานดวยการลาง เช็ด ถู ใชสารเคมี
ใชความรอน การตรวจสภาพความพรอมในการใชงาน การจัดเก็บบํารุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องมือเครื่องจักร อุบตั ิเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหวขอสําคัญ : วัน เวลา และสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานปฏิบัติ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือเครื่องจักร
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. สภาพความสะอาดปลอดเชื้อและพรอมใชงานของเครื่องมือและเครือ่ งจักร
5. บันทึกการตรวจสภาพพรอมใชงาน การจัดเก็บและบํารุงรักษาหลังปฏิบัติงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหารหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. หลักการเตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. การสุขาภิบาลโรงงานขัน้ พื้นฐาน
5. คุณสมบัติของสารเคมีและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
6. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความถูกตองในการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือตามลําดับกอนหลัง/คูมือการใชงาน
2. ประเมินจากความสะอาดและสภาพความพรอมในการใชงานของเครื่องจักร เครื่องมือ
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา

สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B213 เตรียมอุปกรณและวัสดุตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมวัสดุและอุปกรณเปนไปตามลําดับกอนหลัง ตามคูมือการใชงาน เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
2. วัสดุและอุปกรณมีสภาพพรอมใชงาน เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการปฏิบัติงานและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. วัสดุและอุปกรณในการชําแหละซากสุกร : มีด เหล็กแตงคม ขวาน ภาชนะ เขียง เครือ่ งชัง่ สารเคมีสําหรับฆาเชื้อ ฯลฯ
2. วิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนหรือหลังการปฏิบัติงานดวยการลาง เช็ด ถู ใชสารเคมี ใชความรอน
การตรวจสภาพความพรอมในการใชงาน และการจัดเก็บบํารุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน
3. ชนิด ปริมาณของวัสดุและอุปกรณ ขึ้นอยูกับปริมาณการผลิต
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของวัสดุและอุปกรณอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ ผลการ
ปฏิบัติงานปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการวัสดุและอุปกรณ
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. แบบบันทึกการตรวจสอบการทํางานของเครื่องชัง่
5. เอกสารรายการเบิกจายวัสดุอุปกรณ
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ
2. หลักการและกระบวนการชําแหละซากสุกร
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. หลักการทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ
5. หลักการใชเครื่องชั่ง
6. การจดบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ
2. ประเมินความสะอาดและสภาพความพรอมในการใชงานของวัสดุและอุปกรณ
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา

สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B214 เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะและจํานวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานแตงกายตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ความรูและทักษะในงานเตรียมการกอนการชําแหละซากสุกร : การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวก การชําแหละซากสุกร การจัดการเครื่องในสุกร การจดบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. สุขลักษณะสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย มือ ผม เล็บ สุขภาพรางกาย พฤติกรรม การใชเครือ่ งสําอาง ฯลฯ
3. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัติงาน รองเทาบูต หมวก ผาปดปาก ฯลฯ และเครื่องประดับที่หามใชตามขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การยอมรับผูอื่น ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกาย
และสภาพความพรอมของผูปฏิบตั ิงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สุขลักษณะของผูปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติงานอยูในสภาพพรอมปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและขอกําหนดของโรงงาน
4. แบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. สุขอนามัยสวนบุคคลตามมาตรฐานของโรงงาน
2. ความปลอดภัยในการทํางาน
3. ระเบียบขอบังคับในการทํางานตามมาตรฐานของโรงงาน
4. หลักการและกระบวนการชําแหละสัตว
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานจากเอกสารรับรองการผานการอบรม
2. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ประเมินจากสุขลักษณะของผูปฏิบตั ิงาน
4. ประเมินขอมูลจากแบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน /บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B21 เตรียมการกอนการชําแหละซากสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมอุปกรณและวัสดุตามหลักการและกระบวนการ
4. เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B211
สมรรถนะยอย B212
สมรรถนะยอย B213
สมรรถนะยอย B214

มุงเนนการเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับการชําแหละซากสุกร เพื่อใหมีความ
พรอมใชงาน และมีความปลอดภัยทั้งตอซากสุกรและผูปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนการเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานชําแหละซากสุกร เพื่อใหมีความพรอมใน
การใชงาน และมีความปลอดภัยทั้งตอซากสุกรและผูปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนการเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบตั ิงานชําแหละซากสุกร เพือ่ ใหมีจาํ นวนเพียงพอ มีความ
พรอมในการใชงาน และมีความปลอดภัยทั้งตอซากสุกรและผูปฏิบัตงิ านตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานชําแหละซากสุกร ทั้งดานความรู ทักษะ
สุขลักษณะสวนบุคคล การแตงกายและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B22 ชําแหละซากสุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B221 ตัดหัวสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การตัดหัวสุกรเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงานและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
2. หัวสุกรที่ไดจากการตัดแยกออกจากซากเปนไปตามมาตรฐานสินคา
3. บาดแผลบริเวณรอยตอที่ซากและหัวสุกรมีลกั ษณะเรียบ สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ขอกําหนดของโรงงานครอบคลุม : ตําแหนงที่ตัดระหวางขอตอกระดูกคอและหัว ระยะหางจากหูประมาณ 1-3 เซ็นติเมตร การลาง
ทําความสะอาดบาดแผลรอยตอที่ซากและหัว ฯลฯ
2. มาตรฐานสินคา : การตัดหัวเต็ม การตัดคางติดไปกับซาก ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวของกับความบกพรองของเครื่องมือ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพของหัวสุกร ลักษณะบาดแผลรอยตอที่ซากของสุกร
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. หลักการและกระบวนการตัดหัวสุกร
3. กายวิภาคและสรีระของสุกร
4. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตอง และเปนไปตามลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตัดหัวสุกร
2. ประเมินจากสภาพของหัวสุกรและซากสุกร
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B222 จัดการเครื่องในสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การจัดการเอาเครื่องในสุกรออกเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงานและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
2. การคัดแยก ตัดแตงและทําความสะอาดเครื่องในเปนไปตามมาตรฐานสินคาและกระบวนการควบคุมคุณภาพ
3. การเก็บรักษาเครือ่ งในเปนไปตามหลักการ กระบวนการและขอกําหนดของโรงงาน
4. คุณภาพของเครื่องในของสุกรมีลักษณะสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอน และถูกคัดแยกตามมาตรฐานสินคา
5. ปริมาณของผลผลิตเครื่องในสุกรที่ได (yield) ครบถวนตามแผนการผลิตและเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
6. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
7. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ขอกําหนดของโรงงานครอบคลุมถึง : การผาทอง เจาะเพศ รัดปลายทวาร เลาะเอาเครื่องในออก ฯลฯ
2. การคัดแยกเครื่องใน : เครื่องในขาว (ลําไส กระเพาะ มดลูก) เครื่องในแดง (หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต) ฯลฯ
3. การทําความสะอาดครอบคลุมถึง : การลาง การลวก การตม ฯลฯ ขึน้ อยูกับชนิดของเครื่องใน
4. การเก็บรักษาเครือ่ งในครอบคลุมถึง : อุณหภูมิ (แชเย็น แชเยือกแข็ง) ระยะเวลาในการเก็บ ภาชนะบรรจุ ฯลฯ
5. การควบคุมคุณภาพของเครื่องในครอบคลุมถึง : ระยะเวลาในการทํางาน อุณหภูมิของการเก็บรักษา ฯลฯ
6. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวของกับความบกพรองของเครื่องมือ ความผิดปกติของเครื่องใน อุบัติเหตุระหวางการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
7. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของเครื่องในสุกรภายหลังการคัดแยก ตัดแตงและทําความสะอาด
2. สภาพการเก็บรักษาเครื่องใน
3. แบบบันทึกขอมูลน้ําหนัก วันเดือนปที่ผลิต ฯลฯ
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. หลักการและกระบวนการเอาเครื่องในสุกรออก
3. กายวิภาคของเครือ่ งในสุกร
4. หลักการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนือ้ สัตวดวยการแชเย็น แชเยือกแข็ง
5. การใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานจัดการเครื่องในสุกร
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตอง และเปนไปตามลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดการเครื่องในสุกร
2. ประเมินจากปริมาณและลักษณะทางกายภาพของเครื่องในสุกร
3. ประเมินจากการปฏิบัติงานเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพของเครื่องในสุกร
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
5. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B223 ผาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การจัดการซากสุกรกอนผาซากเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงานและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
2. วิธีการผาซากสุกรเปนไปตามขอกําหนดของโรงงานและกระบวนการควบคุมคุณภาพ
3. การจัดการซากสุกรหลังการผาซากเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงานและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
4. สภาพของซากสุกรมีลักษณะสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอน เปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ขอกําหนดของโรงงานครอบคลุมถึง : การลางทําความสะอาดซากสุกรภายหลังการเอาเครื่องในออก การแขวนซาก การผาซากดวย
เลื่อย การทําความสะอาดซากภายหลังการผาซาก การกําจัดเศษกระดูก ฯลฯ
2. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวของกับความบกพรองของเครื่องมือ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของซากสุกรกอนและหลังการผาซาก
2. แบบบันทึกขอมูลปริมาณ น้ําหนัก สภาพซาก วันเดือนปที่ผลิต ฯลฯ
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. หลักการและกระบวนการผาซากสุกร
3. กายวิภาคและสรีระของสุกร
4. การใชเครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงานผาซากสุกร
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตอง และเปนไปตามลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานผาซากสุกร
2. ประเมินจากปริมาณและลักษณะทางกายภาพของซากสุกรกอนและหลังการผาซาก
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B224 ตรวจคุณภาพซากสุกรและเครื่องในตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพซากสุกรและเครื่องในสุกรถูกตองตามหลักการ
กระบวนการ และคูมือการใชงาน
2. การตรวจสอบคุณภาพของซากสุกรและเครื่องในสุกรเปนไปตามหลักการ กระบวนการ และหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย/มาตรฐานสินคาโรงงาน
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพซากสุกรและเครื่องในสุกรถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. การตรวจสอบคุณภาพ : การตรวจสอบการปนเปอ นทางประสาทสัมผัส การตรวจสอบวิการของซากสุกรและเครื่องใน การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานโรงงาน
2. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวของกับความบกพรองของเครื่องมือ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของซากสุกรกอนและหลังการผาซาก
2. แบบบันทึกขอมูลปริมาณ น้ําหนัก สภาพซาก วันเดือนปที่ผลิต ฯลฯ
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพซากและเครื่องในสุกร
2. กายวิภาคและสรีระของสุกร
3. การเลือก เตรียม ใชและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณในการสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพซากและเครื่องในสุกร
4. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตอง และเปนไปตามลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพซากสุกรและเครื่องใน
2. ประเมินจากคุณภาพซากสุกรและเครื่องในที่ผานการตรวจสอบ
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B225 เก็บรักษาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. วิธีการเก็บรักษาซากสุกรเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ซากสุกรที่เก็บรักษามีการจัดเรียงตามลําดับกอน-หลัง และมีลักษณะทางกายภาพที่ดี
3. การบันทึกการรับซากสุกรเขาหองเย็นเปนไปอยางมีระบบและตรวจสอบได
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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ขอบเขต (Range Statement)
1. วิธีการเก็บรักษาซากสุกรครอบคลุมถึง : การควบคุมอุณหภูมหิ องเย็น การเรียงลําดับกอน-หลังของซาก การจัดระบบขอมูลที่มา
ของซาก ฯลฯ
2. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวของกับความบกพรองของการควบคุมอุณหภูมิ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ
ปริมาณและคุณภาพของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของซากสุกร
2. แบบบันทึกขอมูลปริมาณ น้ําหนัก สภาพซาก วันเดือนปที่ผลิต ฯลฯ
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. หลักการและกระบวนการเก็บรักษาซากสุกร
3. การทํางานของหองเย็น
4. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตอง และเปนไปตามลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานเก็บรักษาซากสุกร
2. ประเมินจากปริมาณและลักษณะทางกายภาพที่ดีของซากสุกรในหองเย็น
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B22 ชําแหละซากสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. ตัดหัวสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
2. จัดการเครื่องในสุกรตามหลักการและกระบวนการ
3. ผาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจคุณภาพซากสุกรและเครื่องในตามหลักการและกระบวนการ
5. เก็บรักษาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
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เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B221

สมรรถนะยอย B222

สมรรถนะยอย B223

สมรรถนะยอย B224
สมรรถนะยอย B225

มุงเนนขั้นตอนกระบวนการตัดหัวสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน และการจัดการหัวสุกร
และซากสุกรใหเปนไปตามมาตรฐานสินคา โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงานและความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงาน
มุงเนนขั้นตอนกระบวนการจัดการเครื่องในสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานสินคา
และกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตั้งแตการเอาเครือ่ งในออก การคัดแยก การตัดแตงทําความสะอาด
และการเก็บรักษา เพื่อใหไดเครื่องในที่มีคณ
ุ ภาพ สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอน
มุงเนนขั้นตอนกระบวนการจัดการซากสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของโรงงาน ตั้งแตการจัดการซาก
สุกรกอนผาซาก การผาซาก และการจัดการซากสุกรหลังการผาซาก โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงาน
และความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
มุงเนนหลักการและขั้นตอนกระบวนการตรวจคุณภาพซากและเครื่องในสุกร เพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานสินคาและกระบวนการควบคุมคุณภาพ
มุงเนนวิธกี ารเก็บรักษาซากสุกรในหองเย็นโดยครอบคลุมถึง การจัดเรียงลําดับกอน-หลังของซากสุกร
การเก็บรักษาซากสุกรในหองเย็น และการจัดระบบขอมูลที่มาของซากสุกร เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ผลผลิตมีคุณภาพและตรวจสอบได

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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ขอกําหนดของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose)
พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B
ผลิตเนื้อสุกร
หนาที่หลัก (Key Functions)
B3 จัดการตัดแตงซากสุกร
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B31 เตรียมการกอนการตัดแตงซากสุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B311 เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามขอกําหนดของกฎหมาย ตามวิธกี ารปฏิบัติ
ของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
2. พื้นที่ปฏิบัติงานตัดแตงซากสุกรมีความสะอาด พรอมใชงาน และเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. การบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. พื้นที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดแตงซากสุกรทั้งหมด
2. สิ่งอํานวยความสะดวก : ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ
3. วิธีเตรียมพื้นที่ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงานดวยวิธีการลาง เช็ด ถู ใชสารเคมี ใชความรอน ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของระบบน้ํา ระบบไฟฟา อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความสะอาด พรอมใชงานของพื้นที่ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. คูมือการปฏิบัติงาน (ถามี)
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การสุขาภิบาลโรงงาน
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. ความรูเบื่องตนเกีย่ วกับการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
5. ความรูเบื่องตนเกีย่ วกับระบบน้ํา ระบบไฟฟา
6. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
7. การบันทึก/เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความสะอาดและพรอมใชงานของพื้นทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวก
2. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B312 เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเปนไปตามลําดับกอนหลัง ตามคูมือการใชงาน ตามขอกําหนดของกฎหมาย/วิธีการ
ปฏิบัติของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. เครื่องจักรและเครื่องมือมีสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องจักรและเครื่องมือในการตัดแตง : สายพานลําเลียง เครื่องเลื่อย เครื่องลอกหนัง เครื่องตรวจจับโลหะ เครือ่ งบด เครื่องสไลด
ฯลฯ
2. วิธีการเตรียมเครือ่ งมือและเครื่องจักร : การทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนและหลังการปฏิบัติงานดวยการลาง เช็ด ถู ใชสารเคมี
ใชความรอน การตรวจสภาพความพรอมในการใชงาน การจัดเก็บบํารุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องมือเครื่องจักร อุบตั ิเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือเครื่องจักร
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. สภาพความสะอาดปลอดเชื้อและพรอมใชงานของเครื่องมือและเครือ่ งจักร
5. บันทึกการเบิกจายและการตรวจสภาพพรอมใชงาน การจัดเก็บและบํารุงรักษาหลังปฏิบัติงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหารหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. หลักการเตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. การสุขาภิบาลโรงงานขัน้ พื้นฐาน
5. คุณสมบัติของสารเคมีและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
6. หลักการและกระบวนการฆาสุกร
7. การบันทึก/เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความถูกตองในการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือตามลําดับกอนหลัง/คูมือการใชงาน
2. ประเมินจากความสะอาดและสภาพความพรอมในการใชงานของเครื่องจักร เครื่องมือ
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B313 เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมวัสดุและอุปกรณเปนไปตามลําดับกอนหลัง ตามคูมือการใชงาน เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
2. วัสดุและอุปกรณมีสภาพพรอมใชงาน เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการปฏิบัติงานและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. วัสดุและอุปกรณในการตัดแตง : มีดตัดแตง เหล็กแตงคม ตะกรา ถาด เขียง เครือ่ งชัง่ ฯลฯ
2. วิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนหรือหลังการปฏิบัติงานดวยการลาง เช็ด ถู ใชสารเคมี ใชความรอน
การตรวจสภาพความพรอมในการใชงาน และการจัดเก็บบํารุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
4. ชนิด ปริมาณของวัสดุและอุปกรณ ขึ้นอยูกับปริมาณการผลิต
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของวัสดุและอุปกรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการวัสดุและอุปกรณ
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. แบบบันทึกการตรวจสอบการทํางานของเครื่องชัง่
5. เอกสารรายการเบิกจายวัสดุอุปกรณ
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ
2. ความปลอดภัยในการทํางาน
3. การบันทึก/เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจํานวนและความถูกตองในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ
2. ประเมินความสะอาดและสภาพความพรอมในการใชงานของวัสดุและอุปกรณ
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B314 เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะและจํานวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานแตงกายตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ความรูและทักษะในงานตัดแตงซากสุกร : การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียม ใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ การตัดแตงชิน้ สวนใหญและ ชิ้นสวนยอย การตรวจสอบคุณภาพ การจดบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. สุขลักษณะสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย มือ ผม เล็บ สุขภาพรางกาย พฤติกรรม การใชเครือ่ งสําอาง ฯลฯ
3. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัติงาน รองเทาบูต หมวก ผาปดปาก ฯลฯ และเครื่องประดับที่หามใชตามขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การยอมรับผูอนื่ ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกาย
และสภาพความพรอมของผูปฏิบตั ิงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สุขลักษณะของผูปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติงานอยูในสภาพพรอมปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. แบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการตัดแตงซากสุกร
3. กายวิภาคและสรีระของสุกร
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. สุขอนามัยสวนบุคคล
6. การบริหารงานบุคคล
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานจากเอกสารรับรองการผานการอบรม
2. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ประเมินจากสุขลักษณะของผูปฏิบตั ิงาน
4. ประเมินขอมูลจากแบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน/บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B31 เตรียมการกอนการตัดแตงซากสุกร

กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว

คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
4. เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B311
สมรรถนะยอย B312
สมรรถนะยอย B313
สมรรถนะยอย B314

มุงเนนการเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับการตัดแตงซากสุกร เพื่อใหมีความ
พรอมใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนการเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานตัดแตงซากสุกร เพื่อใหมีความพรอมใน
การใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนการเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานตัดแตงซากสุกร เพื่อใหมีจํานวนเพียงพอ มีความ
พรอมในการใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตัดแตงซากสุกร ทั้งดานความรู ทักษะ
สุขลักษณะสวนบุคคล การแตงกายและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B32 ตัดแตงชิ้นสวนซากสุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B321 ตัดแตงชิ้นสวนใหญตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การตัดแตงชิ้นสวนใหญของซากสุกรเปนไปตามกระบวนการและหรือหลักการตัดแตงแบบสากล/มาตรฐานสินคาของโรงงาน
2. ชิ้นสวนใหญไดรบั การคัดแยก/ตัดแตงครบถวนถูกตองตามมาตรฐานสินคาของโรงงาน
3. ซากสุกร กระบวนการตัดแตง และชิ้นสวนใหญ มีการควบคุมคุณภาพถูกตอง เหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
4. ผลผลิตที่ได (yield) มีปริมาณครบถวนตามแผนการผลิตและเปนไปตามมาตรฐานสากล/มาตรฐานผลผลิตของโรงงาน
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนถูกตองและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ชิ้นสวนใหญ : ชิ้นสวนขาหนา ชิน้ สวนขาหลัง สามชั้นและเนื้อสันหลัง ชิน้ สวนพลอยได (By Product)
2. กระบวนการตัดแตงชิ้นสวนใหญ : การเคลือ่ นยายซาก การตัดแตงแยกชิ้นสวนและเลาะกระดูกออกจากซากสุกร การตัดแตง และ
เลาะกระดูกออกจากชิน้ สวนสุกร
3. การคัดแยกซากและชิ้นสวน : ประเภทของสุกร ที่มาของสุกร กายวิภาคของสุกร ปริมาณเนื้อแดง น้ําหนัก ฯลฯ
4. หลักการตัดแตงแบบสากล/มาตรฐานของสินคา : ปริมาณไขมันปกคลุม ลักษณะของสินคา ตําหนิของสินคา เปอรเซ็นตสญ
ู เสีย ฯลฯ
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดแตง ซากสุกรชิน้ สวนใหญความบกพรองของเครื่องมือเครือ่ งจักร
อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
7. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติ รายการงานทีป่ ฏิบัติงาน ปริมาณตัดแตง
ตอวัน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
8. การควบคุมคุณภาพ : อุณหภูมิของซากและชิน้ สวน ระยะเวลาในการทํางาน ฯลฯ
9. แผนการผลิต : ปริมาณสินคาที่ทําการผลิต
10. ผลที่ไดจากการผลิต (Yield) : ปริมาณของชิ้นสวนที่ผลิตไดจากปริมาณสุกรที่นําเขามาตัดแตง โดยไมมีการสูญเสียหรือมีไมเกิน
ที่กําหนด
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารกําหนดปริมาณซาก ชิ้นสวนใหญที่ตองดําเนินการผลิต (แผนการปฏิบัต)ิ
2. เอกสารเบิกจายซากสุกรจากหองเย็นเพื่อนํามาตัดแตง
3. ปริมาณและคุณภาพของชิน้ สวนใหญ และชิน้ สวนพลอยได
4. แบบรายงานการตัดแตง/การควบคุมคุณภาพ/เปอรเซ็นตสูญเสีย
5. แบบบันทึกอุณหภูมิของซาก ชิน้ สวนใหญและพื้นที่ทําการตัดแตงกอนระหวางและหลังการตัดแตง
6. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. ระเบียบขอบังคับในการทํางานตามมาตรฐานของโรงงาน
3. ความรูเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีระของสุกร
4. การตัดแตงซากและชิ้นสวนสุกร
5. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหาร/กฎหมายที่เกี่ยวของ
6. คณิตศาสตรพื้นฐาน
7. การใชภาษาอังกฤษ
8. การบันทึก/เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตองในการปฏิบัติงานตัดแตงชิ้นสวนใหญใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
2. ประเมินสภาพชิน้ สวนใหญที่ผานการตัดแตงเปนไปตามมาตรฐานสินคาโรงงาน
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา

สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B322 ตัดแตงชิน้ สวนยอยตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การตัดแตงชิ้นสวนยอยเปนไปตามกระบวนการและหรือหลักการตัดแตงแบบสากล/มาตรฐานสินคาของโรงงาน
2. ชิ้นสวนยอยไดรับการคัดแยก/ตัดแตงครบถวนถูกตองตามหลักการตัดแตงแบบสากล/มาตรฐานสินคาของโรงงาน
3. ชิ้นสวนใหญ กระบวนการตัดแตงและชิ้นสวนยอยมีการควบคุมคุณภาพถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
4. ผลผลิตที่ได (Yield) มีปริมาณครบถวนตามแผนการผลิต และเปนไปตามมาตรฐานสากล/มาตรฐานผลผลิตของโรงงาน
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนถูกตองและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ชิ้นสวนยอย : สะโพก ไหล สามชัน้ สันนอก สันใน สันคอ ขา ซี่โครงและกระดูกสันหลัง ชิ้นสวนพลอยได (By Product)
2. กระบวนการการตัดแตงชิ้นสวนยอย : การหั่นดวยเครื่อง/มือ แลดวยเครื่อง/มือ บด ฯลฯ
3. การคัดแยกชิน้ สวน : ประเภทของสุกร ที่มาของสุกร ไหล สะโพก สามชั้น เนือ้ สัน ขา น้ําหนัก ฯลฯ
ู เสีย ฯลฯ
4. หลักการตัดแตงแบบสากล/มาตรฐานของสินคา : ปริมาณไขมันปกคลุม ลักษณะของสินคา ตําหนิของสินคา เปอรเซ็นตสญ
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดแตง ชิน้ สวนใหญ ชิน้ สวนยอย ความบกพรองของเครื่องมือเครื่องจักร
อุบัติเหตุ ระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
7. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน ควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ ปริมาณตัดแตง
ตอวัน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
8. การควบคุมคุณภาพ : อุณหภูมิของซากชิน้ สวน ระยะเวลาในการทํางาน ตรวจการปนเปอนโลหะ ฯลฯ
9. แผนการผลิต : ปริมาณสินคาที่ทําการผลิต
10. ผลที่ไดจากการผลิต (Yield) : ปริมาณของชิ้นสวนที่ผลิตไดจากปริมาณสุกรที่นําเขามาตัดแตง โดยไมมีการสูญเสียหรือมีไมเกินกําหนด
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารกําหนดปริมาณชิ้นสวนยอยที่ตองดําเนินการผลิต (แผนการปฏิบัติงาน)
2. เอกสารเบิก-จายชิ้นสวนใหญเพื่อนํามาตัดแตง
3. ปริมาณและคุณภาพของชิน้ สวนยอย ชิ้นสวนพลอยได
4. แบบรายงานการตัดแตง/การควบคุมคุณภาพ/เปอรเซ็นตสูญเสีย
5. แบบบันทึกอุณหภูมิของชิ้นสวนใหญ ชิ้นสวนยอยและพื้นที่ทําการตัดแตงกอนระหวางและหลังการตัดแตง
6. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. ระเบียบขอบังคับในการทํางานตามมาตรฐานของโรงงาน
3. ความรูเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีระของสุกร
4. การตัดแตงซากและชิ้นสวนสุกร
5. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหาร/กฎหมายที่เกี่ยวของ
6. คณิตศาสตรพื้นฐาน
7. การใชภาษาอังกฤษ
8. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตองในการปฏิบัติงานตัดแตงชิ้นสวนยอยใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
2. ประเมินความถูกตองของสภาพสินคาที่ผานการตัดแตงใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาของโรงงาน
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา

สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B323 ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางถูกตองตามหลักการและกระบวนการ หรือขอกําหนดของโรงงาน
2. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑถูกตองตามหลักการและกระบวนการและหรือ
คูมือการใชงาน
3. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑเปนไปตามหลักการและกระบวนการและหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย/มาตรฐาน
สินคาโรงงาน
4. ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
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ขอบเขต (Range Statement)
1. ผลิตภัณฑ : ชิ้นสวนใหญ ชิ้นสวนยอย
2. การตรวจสอบคุณภาพครอบคลุมถึง การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ ฯลฯ การปนเปอนโลหะ การตรวจ
ตามมาตรฐานโรงงาน
3. จํานวนและระยะเวลาในการสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางขึ้นอยูก ับขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑและหรือขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นเปนปญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ขอขัดของทางเทคนิคของเครื่องมือ
และอุปกรณปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการสุม /เก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพ
2. แผนการสุม/เก็บตัวอยาง และแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
3. เอกสารบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบ
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
3. หลักการและกระบวนการสุม/เก็บตัวอยาง
4. การปนเปอนและการเสื่อมเสียของเนื้อสัตว
5. พื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
6. หลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองของการสุม/เก็บตัวอยาง
2. ประเมินความถูกตองจํานวนและสภาพพรอมใชงานของเครื่องมือ อุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
3. ประเมินความถูกตองของขัน้ ตอนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
4. ประเมินความถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดของบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบ
5. ประเมินความถูกตองแมนยําและเชื่อถือไดของผลการตรวจสอบคุณภาพ
6. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
7. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B32 ตัดแตงชิ้นสวนซากสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
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คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. ตัดแตงชิ้นสวนใหญตามหลักการและกระบวนการ
2. ตัดแตงชิ้นสวนยอยตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B321

สมรรถนะยอย B322

สมรรถนะยอย B323

มุงเนนขั้นตอนกระบวนการตัดแตงชิ้นสวนใหญของสุกร เพื่อใหมีปริมาณและคุณภาพเปนไปตาม
ขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานสินคาและกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยไมมีการสูญเสียหรือ
มีไมเกินที่กําหนด
มุงเนนขั้นตอนกระบวนการตัดแตงชิ้นสวนยอยสุกร เพื่อใหมีปริมาณและคุณภาพเปนไปตาม
ขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานสินคาและกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยไมมีการสูญเสียหรือ
มีไมเกินที่กําหนด
มุงเนนขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกร เพื่อการควบคุมคุณภาพใหเปนไป
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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ขอกําหนดของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose)
พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B
ผลิตเนื้อสุกร
หนาที่หลัก (Key Functions)
B4 จัดการบรรจุภัณฑ
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B41 เตรียมการกอนการบรรจุภัณฑ
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B411 เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามขอกําหนดของกฎหมาย ตามวิธกี ารปฏิบัติ
ของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
2. พื้นที่ปฏิบัติงานบรรจุภณ
ั ฑมีความสะอาด พรอมใชงาน และเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. การบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. พื้นที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการบรรจุภณ
ั ฑทั้งหมด
2. สิ่งอํานวยความสะดวก : ระบบน้ํา ระบบไฟ ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ
3. วิธีเตรียมพื้นที่ : การทําความสะอาดและฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงานดวยวิธีการลาง เช็ด ดู ใชสารเคมี ใชความรอน ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของระบบน้ํา ระบบไฟฟา อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความสะอาด พรอมใชงานของพื้นที่ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. คูมือการปฏิบัติงาน (ถามี)
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การสุขาภิบาลโรงงาน
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. ความรูเบื่องตนเกีย่ วกับการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
5. ความรูเบื่องตนเกีย่ วกับระบบน้ํา ระบบไฟฟา
6. หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความสะอาดและพรอมใชงานของพื้นทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวก
2. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติตอผูรับผิดชอบ และหรือผูบังคับบัญชา
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B412 เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเปนไปตามลําดับกอนหลัง ตามคูมือการใชงาน ตามขอกําหนดของกฎหมาย/วิธีการ
ปฏิบัติของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. เครื่องจักรและเครื่องมือมีสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องจักรและเครื่องมือในการบรรจุภัณฑ : สายพานลําเลียง เครื่องบรรจุ เครื่องปดผนึกระบบสุญญากาศ ฯลฯ
2. วิธีการเตรียมเครือ่ งมือและเครื่องจักร : การทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนและหลังการปฏิบัติงานดวยการลาง เช็ด ถู ใชสารเคมี
ใชความรอน การตรวจสภาพความพรอมในการใชงาน การจัดเก็บบํารุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องมือเครื่องจักร อุบตั ิเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือเครื่องจักร
2. คูมือการปฏิบัติงาน
3. สภาพความสะอาดปลอดเชื้อและพรอมใชงานของเครื่องมือและเครือ่ งจักร
4. บันทึกการตรวจสภาพพรอมใชงาน การจัดเก็บและบํารุงรักษาเครือ่ งมือเครื่องจักรกอนและหลังปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหารหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. หลักการเตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครือ่ งมือ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. การสุขาภิบาลโรงงานขัน้ พื้นฐาน
5. คุณสมบัติของสารเคมีและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
6. หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความถูกตองในการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือตามลําดับกอนหลัง/คูมือการใชงาน
2. ประเมินจากความสะอาดและสภาพความพรอมในการใชงานของเครื่องจักร เครื่องมือ
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา

สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B413 เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมวัสดุและอุปกรณเปนไปตามลําดับกอนหลัง ตามคูมือการใชงาน เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
2. วัสดุและอุปกรณมีสภาพพรอมใชงาน เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการปฏิบัติงานและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบ/ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพือ่ ดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/รายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. วัสดุและอุปกรณในการบรรจุภัณฑ : ถุง ฟลม ถาดโฟม ฉลาก เครื่องชั่ง ฯลฯ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูกับชนิดของผลิตภัณฑ
2. ชนิด ปริมาณของวัสดุและอุปกรณ ขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตและชนิดของผลิตภัณฑ
3. ขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ : ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยูของผูผลิต วัน-เดือน-ปที่ผลิตและหมดอายุ น้ําหนักผลิตภัณฑ รุนการผลิต การเก็บ
รักษา ทั้งนี้ ขึ้นอยูก ับขอกําหนดของผลิตภัณฑและมาตรฐานสากล
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของวัสดุและอุปกรณดานปริมาณและคุณภาพ อุบัติเหตุระหวางการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการตรวจสอบ/เบิก-จายวัสดุอุปกรณ
2. ชนิด ขนาด จํานวน ความสะอาด คุณภาพและความพรอมใชงานของวัสดุอุปกรณ
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. คูมือการปฏิบัติงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ
2. หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจํานวนและความถูกตองในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ
2. ประเมินชนิด ขนาด จํานวน ความสะอาด คุณภาพและความพรอมใชงานของวัสดุและอุปกรณ
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B414 เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะ และจํานวนเพียงพอในการปฏิบัตงิ านตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานแตงกายตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ความรูและทักษะในงานบรรจุภัณฑ : การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและสิง่ อํานวยความสะดวก การเตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ การบรรจุภณ
ั ฑ การจดบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. สุขลักษณะสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย มือ ผม เล็บ สุขภาพรางกาย พฤติกรรม การใชเครือ่ งสําอาง ฯลฯ
3. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัติงาน รองเทาบูต หมวก ผาปดปาก ฯลฯ และเครื่องประดับที่หามใชตามขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การยอมรับผูอนื่ ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกายและ
สภาพความพรอมของผูปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สุขลักษณะของผูปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติงานอยูในสภาพพรอมปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. แบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน/บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. สุขอนามัยสวนบุคคล
5. การบริหารงานบุคคล
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานจากเอกสารรับรองการผานการอบรม
2. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ประเมินจากสุขลักษณะของผูปฏิบตั ิงาน
4. ประเมินขอมูลจากแบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน/บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B41 เตรียมการกอนการบรรจุภัณฑ

กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว

คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
4. เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B411
สมรรถนะยอย B412
สมรรถนะยอย B413

สมรรถนะยอย B414

มุงเนนการเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับการบรรจุภณ
ั ฑ เพื่อใหมีความพรอม
ใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนการเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีความพรอมในการ
ใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนการเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ เพื่อใหมปี ริมาณและคุณภาพเพียงพอและ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีความพรอมในการใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานตาม
ขอกําหนดของโรงงาน
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ ทั้งดานความรู ทักษะ สุขลักษณะ
สวนบุคคล การแตงกายและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

51

หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B42 บรรจุช้นิ สวนเนือ้ สุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B421 บรรจุช้นิ สวนเนือ้ สุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. วิธีการบรรจุชน้ิ สวนเนื้อสุกรเปนไปตามมาตรฐานสินคาของโรงงาน โดยคํานึงถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑทง้ั กอน ระหวาง
และหลังการบรรจุภัณฑ
2. ผลิตภัณฑเนื้อสุกรภายหลังการบรรจุ (yield) มีปริมาณครบถวนตามแผนการผลิตและเปนไปตามมาตรฐานสินคาของโรงงาน
3. จํานวน/เปอรเซ็นตการสูญเสียในกระบวนการบรรจุไมมีหรือมีไมเกินเกณฑที่กําหนด
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนถูกตองและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ผลิตภัณฑเนื้อสุกร : สะโพก ไหล สามชั้น สันนอก สันใน สันคอ ขา ซี่โครงและกระดูกสันหลัง หมูบด หมูหนั่ ฯลฯ
2. วิธีการบรรจุครอบคลุมถึง : การชัง่ การหอ การปดฉลากบรรจุภณ
ั ฑ ฯลฯ
3. มาตรฐานของสินคา : น้ําหนัก ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ ตําหนิของสินคา ฯลฯ
4. การควบคุมคุณภาพการบรรจุ : อุณหภูมิ ปริมาณและน้าํ หนัก ระยะเวลาในการทํางาน
5. แผนการผลิต : ปริมาณสินคาที่ทําการผลิต
6. ผลที่ไดจากการผลิต (Yield) : ปริมาณของผลผลิตที่ไดไมมีการสูญเสียหรือมีไมเกินเกณฑที่กําหนด
7. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการบรรจุ ความบกพรองของเครื่องมือเครื่องจักร อุบัติเหตุระหวางการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
8. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. แผนการปฏิบัติงาน
2. เอกสารเบิก-จายชิ้นสวนสุกรจากหองเย็นเพื่อนํามาบรรจุภณ
ั ฑ
3. ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ
4. แบบรายงานการบรรจุภณ
ั ฑ/การควบคุมคุณภาพ/เปอรเซ็นตสูญเสีย
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. ระเบียบขอบังคับในการทํางานตามมาตรฐานของโรงงาน
3. ความรูเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ
4. การตัดแตงซากและชิ้นสวนสุกร
5. มาตรฐานอาหารปลอดภัย กฎหมายอาหาร/กฎหมายที่เกี่ยวของ
6. การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการบรรจุภัณฑ
7. คณิตศาสตรพื้นฐาน
8. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตองในการปฏิบัติงานบรรจุภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน
2. ประเมินปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑตามมาตรฐานสินคาโรงงาน
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B422 ตรวจคุณภาพหลังบรรจุตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางถูกตองตามหลักการและกระบวนการ หรือขอกําหนดของโรงงาน
2. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพหลังบรรจุถูกตองตามหลักการและกระบวนการและ
คูมือการใชงาน
3. การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑเปนไปตามหลักการและกระบวนการและหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย/
มาตรฐานสินคาโรงงาน
4. ผลการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. ผลการปฏิบัติงานไดถูกบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. บรรจุภณ
ั ฑ : ถุง กลอง ถาดโฟม ฟลม ฯลฯ ที่ใชบรรจุช้นิ สวนเนือ้ สุกร
2. การตรวจสอบคุณภาพครอบคลุมถึง : การรั่ว/ฉีกขาดของบรรจุภณ
ั ฑ ความครบถวนของขอมูลบนฉลาก ตําหนิสินคา ฯลฯ
3. จํานวนและระยะเวลาในการสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางขึ้นอยูก ับขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นเปนปญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ขอขัดของทางเทคนิคของเครื่องมือ
และอุปกรณ ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการสุม /เก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพ
2. แผนการสุม/เก็บตัวอยาง และแผนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ
3. เอกสารบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบ
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ
3. หลักการและกระบวนการสุม/เก็บตัวอยาง
4. การบรรจุภณ
ั ฑ
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองของการสุม / เก็บตัวอยาง
2. ประเมินความถูกตองจํานวนและสภาพพรอมใชงานของเครื่องมือ อุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ
3. ประเมินความถูกตองของขัน้ ตอนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
4. ประเมินความถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดของบันทึกผล / รายงานผลการตรวจสอบ
5. ประเมินความถูกตองแมนยําและเชื่อถือไดของผลการตรวจสอบคุณภาพ
6. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
7. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมงาน

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B42 บรรจุชิ้นสวนเนือ้ สุกร

กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว

คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. บรรจุชิ้นสวนเนือ้ สุกรตามหลักการและกระบวนการ
2. ตรวจคุณภาพหลังบรรจุตามหลักการและกระบวนการ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B421

สมรรถนะยอย B422

มุงเนนขั้นตอนกระบวนการบรรจุชนิ้ สวนเนื้อสุกร เพื่อใหมีปริมาณและคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด
ของโรงงาน มาตรฐานสินคาและกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยไมมีการสูญเสียหรือมีไมเกินที่
กําหนด
มุงเนนขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ เพื่อการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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ขอกําหนดของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose)
พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B
ผลิตเนื้อสุกร
หนาที่หลัก (Key Functions)
B5 จัดการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B51 เตรียมการกอนการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
หนวยยอย (Element of Competence)
B511 เตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามคูมือการใชงาน ตามแผนผัง (Lay out)
และขอกําหนดของโรงงาน และมีความปลอดภัยในการทํางาน
2. พื้นที่สําหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรมีสภาวะเหมาะสมกับชนิด จํานวนของผลิตภัณฑ และขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. สิ่งอํานวยความสะดวก มีสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัยในการทํางาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. พื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ : หองแชเย็น หองแชเยือกแข็ง ชั้นวาง (Pallet) ฯลฯ
2. การจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑเนื้อสุกรครอบคลุมถึง : การทําความสะอาดและฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการใชงาน การควบคุม
อุณหภูมิ การควบคุมความชื้นสัมพัทธ ฯลฯ
3. สิ่งอํานวยความสะดวกครอบคลุมทั้งระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบถายเทอากาศ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฏหมาย มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของระบบไฟฟา อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายงานตรวจสอบอุณหภูมิ
2. สภาพพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกมีความสะอาด ปลอดภัย พรอมใชงาน เปนไปตามชนิด จํานวนของผลิตภัณฑ และขอกําหนด
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการการจัดเก็บผลิตภัณฑ
3. การจัดการคลังสินคา
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบน้าํ ระบบไฟฟา ระบบทําความเย็นและหองเย็นในโรงงาน
6. หลักการถนอมอาหาร
7. สุขาภิบาลโรงงาน
8. การบริหารงานคุณภาพ
9. การบันทึก/เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเมินความสะอาดและความพรอมใชงานของชัน้ วาง พื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ประเมินการวางผังการจัดเก็บผลิตภัณฑ
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
5. ประเมินสภาพปญหา การแกไข / พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัตงิ านตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชา
หนวยยอย (Element of Competence)
B512 เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามคูมือการใชงาน ตามขอกําหนดของโรงงาน และมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
2. เครื่องจักร เครื่องมืออยูในสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัยในการทํางาน
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องจักร : รถยก (Folk lift) เครื่องปรับอุณหภูมิ ฯลฯ
2. เครื่องมือ : Hand lift เครื่องตรวจสอบวัดอุณหภูมิ ฯลฯ
3. วิธีการเตรียมเครือ่ งจักร เครื่องมือ : การทําความสะอาดและฆาเชือ้ กอนและหลังการใชงาน การตรวจสภาพความพรอมใชงาน การ
จัดเก็บและบํารุงรักษาหลังการปฏิบัติงานตามคูมือการใชงาน
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องจักรเครื่องมือ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความสะอาด ปลอดภัยและพรอมใชงานของเครื่องจักร เครื่องมือ
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. คูมือการปฏิบตั ิงาน
4. เอกสารรายการตรวจสอบ/เบิกจาย ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการการจัดเก็บผลิตภัณฑ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. หลักการถนอมอาหาร
5. หลักการเลือก ใช จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือในโรงงาน
6. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําความสะอาดและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
7. การบันทึก/เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ
2. ประเมินความสะอาดและความพรอมใชงานของเครือ่ งจักร เครื่องมือ
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Element of Competence)
B513 เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินงานจัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุและอุปกรณเปนไปตามลําดับกอน-หลัง ตามคูมือการใชงาน ตามขอกําหนดของโรงงาน
/มาตรฐานอาหารปลอดภัย และมีความปลอดภัยในการทํางาน
2. วัสดุมีสภาพเปนไปตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. อุปกรณในการปฏิบัติงานมีจํานวนครบถวน ถูกตองสะอาดและอยูใ นสภาพ พรอมใชงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5 บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. วัสดุ : ผลิตภัณฑ ฯลฯ
2. อุปกรณ : ชั้นวางสแตนเลส ภาชนะสแตนเลส ฯลฯ
3. วิธีการเตรียมอุปกรณ : การทําความสะอาด การตรวจสภาพความพรอมใชงาน การบํารุงรักษา การจัดเก็บหลังการปฏิบตั ิเปนไปตาม
คูมือการใชงาน
4. การตรวจสอบวัสดุ โดยตรวจสอบคุณภาพวัสดุครอบคลุมถึงทางกายภาพ (น้ําหนัก สี กลิ่น ฯลฯ ) เคมี และจุลินทรีย
5. การตรวจสอบอุปกรณ ครอบคลุมถึงวิธีทางกายภาพ (สภาพ ลักษณะ ขนาด จํานวน ฯลฯ) และจุลนิ ทรีย
6. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของวัสดุอปุ กรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
7. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายงานตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ
2. สภาพของวัสดุทมี่ ีคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน
3. จํานวน สภาพความสะอาด ปลอดภัยและพรอมใชงานของอุปกรณตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. เอกสารรายการเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

57

• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการการจัดเก็บผลิตภัณฑ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. หลักการถนอมอาหาร
5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําความสะอาดและการใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
6. หลักการเลือก ใช จัดเก็บและบํารุงรักษาอุปกรณการปฏิบัติงาน
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านเตรียมและตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ
2. ประเมินจากจํานวน ความถูกตอง ความสะอาดและสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณ
3. ประเมินจากสภาพของวัสดุตามมาตรฐานสินคา/มาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Element of Competence)
B514 เตรียมความพรอมผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria, PC)
1. ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะและจํานวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานแตงกายตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. ผลการปฏิบัตงิ านไดถูกบันทึก/สรุปรายงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ความรูและทักษะในงานเก็บรักษาผลิตภัณฑเนือ้ สุกร : การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและสิง่ อํานวยความสะดวก การเตรียม ใชและ
บํารุงรักษาเครือ่ งจักร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ การตรวจสอบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร การจด
บันทึกขอมูล ฯลฯ
2. สุขลักษณะสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย มือ ผม เล็บ สุขภาพรางกาย พฤติกรรม การใชเครื่องสําอาง ฯลฯ
3. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัตงิ าน รองเทาบูต หมวก ผาปดปาก ฯลฯ และเครื่องประดับที่หามใชตามขอกําหนดของโรงงาน
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การยอมรับผูอนื่ ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกาย
และสภาพความพรอมของผูปฏิบตั ิงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สุขลักษณะของผูปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติอยูในสภาพพรอมปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดของโรงงาน
4. แบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการการจัดเก็บผลิตภัณฑ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. สุขอนามัยสวนบุคคล
5. มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานจากเอกสารรับรองการผานการอบรม
2. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ประเมินจากสุขลักษณะของผูปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บผลิตภัณฑ
4. ประเมินขอมูลจากแบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B51 เตรียมการกอนการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
4. เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B511

สมรรถนะยอย B512
สมรรถนะยอย B513

สมรรถนะยอย B514

มุงเนนขั้นตอนการเตรียมพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บชิ้นสวนเนื้อสุกรตามหลักการ
และกระบวนการ โดยทําความสะอาดชั้นวาง จัดสภาวะพื้นที่จัดเก็บ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ
ฯลฯ) ตามขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย และจัดทําแผนผังการจัดเก็บ
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือในการจัดเก็บผลิตภัณฑเนื้อสุกร ใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
มุงเนนขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย และขัน้ ตอน
การเตรียมอุปกรณ ในการจัดเก็บผลิตภัณฑเนื้อสุกรใหอยูในสภาพสะอาดพรอมใชงานครบถวนและมี
จํานวนเพียงพอในการใชงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานในการจัดเก็บผลิตภัณฑเนื้อสุกร ใหมีความรู
ทักษะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีสุขลักษณะสวนบุคคล โดยแตงกายตามระเบียบขอกําหนดของโรงงาน
และเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ…..ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B52 เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
หนวยยอย (Element of Competence)
B521 เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การขนยาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑถูกตองตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกในการใชงาน/
สงมอบ/จําหนายตามลําดับการผลิตกอน-หลัง
2. สภาวะการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑเปนหมวดหมูต ามชนิด สภาพของผลิตภัณฑ ลําดับการผลิตกอน-หลัง มีปายกํากับ/ชี้บงชัดเจน
3. การบันทึกรายการควบคุมจํานวนผลิตภัณฑครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
4. จํานวน/เปอรเซ็นตผลิตภัณฑทสี่ ูญเสียในกระบวนการเก็บรักษาไมมีหรือมีไมเกินเกณฑที่กําหนด
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. ขอมูลการเก็บรักษาประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ : ชื่อผลิตภัณฑ รุนการผลิต แหลงที่มา ขนาดบรรจุ จํานวน วัน เดือน ปที่
ผลิต และวัน เดือน ปที่หมดอายุ ฯลฯ
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะการเก็บรักษาประกอบดวย อุณหภูมิ (แชเย็น แชเยือกแข็ง ฯลฯ) ความชื้นสัมพัทธ ฯลฯ ทั้งนี้ขนึ้ อยูกบั
ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารสากล
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของระบบไฟฟา อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความสะอาด เปนระเบียบ หมวดหมู ปลอดภัย สะดวกใช/สงมอบตามลําดับการผลิตกอน-หลังของผลิตภัณฑเนื้อสุกร
2. สภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐานโรงงาน
3. เอกสารการควบคุมจํานวนผลิตภัณฑ/แผนการจัดเก็บผลิตภัณฑ
4. เอกสารรายงานการเก็บรักษาและการควบคุมผลิตภัณฑ
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการการจัดเก็บผลิตภัณฑ
3. การจัดการคลังสินคา
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. คณิตศาสตร
6. หลักการถนอมอาหาร
7. สุขาภิบาลโรงงาน
8. การบริหารงานคุณภาพ
9. การใชคอมพิวเตอร
10. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความสะอาด เปนระเบียบ หมวดหมู ปลอดภัย สะดวกในการใชงาน/สงมอบของการจัดเก็บผลิตภัณฑเนื้อสุกร
2. ประเมินความถูกตองและความปลอดภัยในการจัดเก็บผลิตภัณฑเนื้อสุกรจากสภาวะการเก็บรักษาและจากเครื่องมือตรวจวัด
3. ประเมินจํานวน/เปอรเซนต ความสูญเสียของชิน้ สวนผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดเก็บรักษา
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมงาน
หนวยยอย (Elements of Competence)
B522 ตรวจสอบคุณภาพระหวางการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพระหวางการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรถูกตองตาม
หลักการและกระบวนการและคูมือการใชงาน
2. การสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางถูกตองตามหลักการและกระบวนการ หรือขอกําหนดของโรงงาน
3. การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการจัดเก็บรักษาและสภาวะการเก็บรักษาเปนไปตามหลักการ
และกระบวนการ และหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย/มาตรฐานสินคาโรงงาน
4. ผลการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการจัดเก็บรักษาถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. คุณภาพบรรจุภัณฑโดยการตรวจสอบสภาพทางกายภาพ : การถูกทําลาย รูปทรง ตัวชี้บงผลิตภัณฑ ฯลฯ
2. คุณภาพผลิตภัณฑโดยการตรวจสอบทางกายภาพ : อุณหภูมิ สี กลิ่น ลักษณะปรากฏ ฯลฯ
3. ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะการเก็บรักษาประกอบดวย : อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของโรงงานและ
มาตรฐานอาหารสากล
4. จํานวนและระยะเวลาในการสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางขึ้นอยูก ับขอกําหนดของโรงงาน
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ขอขัดของทางเทคนิคของเครื่องมือ
และอุปกรณ ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเบิก-จายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการสุม/เก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพ
2. แผนการสุม/เก็บตัวอยาง และแผนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ
3. เอกสารบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบ
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการถนอมอาหารและเก็บรักษาผลิตภัณฑ
3. การจัดการคลังสินคา
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
6. หลักการสุมและเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (ตอ)
7. สุขาภิบาลโรงงาน
8. การบริหารงานคุณภาพ
9. การใชคอมพิวเตอร
10. การจดบันทึก/การเขียนรายงาน
11. หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากสภาพความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ/ผลิตภัณฑ/สภาวะการเก็บรักษา
2. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านการสุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ/ผลิตภัณฑ/สภาวะการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
2. ประเมินความถูกตอง ครบถวน เชือ่ ถือไดของผลการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ/ผลิตภัณฑ/สภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
เนื้อสุกร
3. ประเมินจากสภาพบรรจุภณ
ั ฑ
4. ประเมินจากสภาพผลิตภัณฑ
5. ประเมินจากสภาวะการเก็บรักษาชิ้นสวนผลิตภัณฑเนื้อสุกร
6. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
7. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบนั ของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัตงิ าน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
A52 เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
2. ตรวจสอบคุณภาพระหวางการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B521

สมรรถนะยอย B522

มุงเนนขั้นตอนการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ โดยมีการขนยาย
จัดเรียง จัดวาง จัดสภาวะการจัดเก็บรักษาตามขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย สะดวกในการสงมอบ / จําหนาย ตามลําดับการผลิตกอน-หลัง
มุงเนนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ / ผลิตภัณฑ / สภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อ
สุกร ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและขอกําหนดของโรงงาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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ขอกําหนดของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose)
พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B
ผลิตเนื้อสุกร
หนาที่หลัก (Key Functions)
B6 จัดการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B61 เตรียมการกอนการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
หนวยยอย (Element of Competence)
B611 เตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกรกอนการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. จัดเตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกรครบถวน ถูกตองตามใบสั่งซื้อสินคา และเปนไปตามลําดับการผลิตกอน-หลัง
2. คุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรผานการตรวจสอบตามมาตรฐานสินคาของโรงงาน
3. ผลิตภัณฑเนื้อสุกรอยูในสภาพพรอมสําหรับการขนสงไปยังผูบริโภค/ผูสั่งซื้อ
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ผลิตภัณฑเนื้อสุกรครอบคลุมถึง ชิน้ สวนใหญ ชิน้ สวนยอย เครือ่ งใน ฯลฯ
2. คุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกร : คุณภาพทางกายภาพ ไดแก ความสมบูรณของบรรจุภณ
ั ฑ ขอมูลบนฉลาก อุณหภูมิของผลิตภัณฑสนิ คา
และ พื้นที่การเก็บรักษาผลิตภัณฑ ฯลฯ
3. สภาพความพรอมเพื่อการขนสง : ความสมบูรณของบรรจุภัณฑ อุณหภูมิของผลิตภัณฑ ความสมบูรณของขอมูล ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัยที่เกี่ยวของ : มาตรฐานตามกฏหมาย มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับลักษณะและปริมาณของผลิตภัณฑ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายงานบรรจุภณ
ั ฑและผลิตภัณฑเนื้อสุกร
2. สภาพของบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑเนื้อสุกร
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. เอกสารเบิก-จายผลิตภัณฑเนือ้ สุกร /ใบสัง่ สินคา
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ จัดเก็บ จัดวางและขนสงผลิตภัณฑ
3. การปนเปอนและเสื่อมเสียของอาหาร
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การชัง่ ตวง วัด
6. การจดบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความครบถวน และถูกตองของผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามใบสั่งซื้อสินคา ลําดับการผลิตกอน-หลัง
2. ประเมินจากคุณภาพเนื้อสุกรตามมาตรฐานสินคา
3. ประเมินจากสภาพความพรอม เพื่อการขนสงของผลิตภัณฑเนื้อสุกร
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบ และหรือผูบงั คับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

หนวยยอย (Element of Competence)
B612 เตรียมพาหนะในการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. เลือก เตรียมพาหนะขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรไดถูกตอง เหมาะสมกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑเนื้อสุกรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การขนสง
2. พาหนะขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานและการรักษาสภาพของ
ผลิตภัณฑเนื้อสุกร
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. การเตรียมพาหนะขนสง : การตรวจความพรอมในการปฏิบัติงานของยานพาหนะ การตรวจสอบซอมบํารุงรักษากอนและหลัง
ปฏิบัติงาน อุณหภูมิหองเย็น ความสะอาด ฯลฯ
2. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้น : ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปญหาเกีย่ วกับขอขัดของทางเทคนิคของพาหนะ
ปญหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยานพาหนะ ฯลฯ
3. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ท่ปี ฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายงานเกี่ยวกับสภาพพาหนะ การใชพาหนะ การตรวจซอมบํารุงรักษา
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
3. พาหนะขนสงที่อยูในสภาพพรอมใชงานตามมาตรฐานความปลอดภัย
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงผลิตภัณฑ
2. หลักการและกระบวนการขนสงผลิตภัณฑ
3. การตรวจซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
4. การขับเคลือ่ นยานพาหนะ
5. กฎจราจร
6. ความปลอดภัยในการทํางาน
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากสภาพความพรอมของพาหนะที่ใชในการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสัตว
2. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
3. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Element of Competence)
B613 เตรียมความพรอมผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. ผูปฏิบัติงานมีความรูและทักษะในงานตามขอกําหนดของกฎหมายการจราจรขนสง ขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของกฎหมายการจราจรขนสง ขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานแตงกายตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูร บั ผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบตั ิงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ผูปฏิบัติงาน : พนักงานขนถาย จัดเรียง จัดวางและขนยายผลิตภัณฑ พนักงานขับรถ ฯลฯ
2. ความรู และทักษะในงานขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร : การเตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกร การเตรียมยานพาหนะ การจัดเรียงจัดวาง
ผลิตภัณฑ การขับขี่ยานพาหนะ ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
4. สุขลักษณะสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย สุขภาพของรางกาย พฤติกรรม ฯลฯ
5. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัติงาน / เครื่องแบบพนักงานตามขอกําหนดของโรงงาน
6. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การยอมรับผูอื่น มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ
ฯลฯ
7. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกาย
และสภาพความพรอมของผูปฏิบตั ิงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ/ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ/ใบอนุญาตขับขี่ขนสง
2. สุขลักษณะและสภาพของผูปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติงานอยูในสภาพพรอมปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย/ขอกําหนดของโรงงาน
4. แบบรายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการขนยาย จัดเรียงจัดวางและขนสงผลิตภัณฑ
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. หลักการใชและบํารุงรักษายานพาหนะ
5. สุขอนามัยสวนบุคคล
6. กฎจราจร
7. มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น
8. การบริหารงานคุณภาพ
9. การใชคอมพิวเตอร
10. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความรูและทักษะจากเอกสารรับรองการผานการอบรม/ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ/ใบอนุญาตขับขี่รถขนสง
2. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ประเมินจากสุขลักษณะและพฤติกรรมของผูปฏิบัตงิ านขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
4. ประเมินขอมูลจากแบบรายงานการทําผิดทางวินัย/การรายงานปญหาการปฏิบัติงาน
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B61 เตรียมการกอนการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ - ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. เตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกรกอนการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมพาหนะในการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมความพรอมของผูปฏิบัตงิ านตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B611

สมรรถนะยอย B612
สมรรถนะยอย B613

มุงเนนขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกรกอนการขนสงตามหลักการและกระบวนการ โดย
จัดเตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามใบสั่งซื้อสินคา ตามลําดับการผลิตกอน-หลัง และตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามมาตรฐานสินคา เพื่อใหอยูในสภาพพรอมเพื่อการขนสง
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมพาหนะในการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร ใหอยูในสภาพพรอมใชงานโดย
คํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑเนือ้ สุกร ความประหยัด และความปลอดภัย
มุงเนนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานในการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร ใหมีความรู
ทักษะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีสุขลักษณะสวนบุคคล โดยแตงกายและปฏิบัติงานตามระเบียบ
ขอกําหนดของโรงงานและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย กฏหมายขนสง และกฏจราจร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ…..ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B62 ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
หนวยยอย (Element of Competence)
B621 ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การขนถาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑถูกตองตามหลักการและกระบวนการ และครบถวนตามใบสัง่ ซื้อสินคาโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความสะดวกในการสงมอบ และการรักษาสภาพสินคา (ผลิตภัณฑ)
2. สภาวะระหวางการขนสงผลิตภัณฑ เหมาะสมกับชนิดและจํานวนของผลิตภัณฑและขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การจัดทําเอกสารสงมอบและตรวจรับสินคาถูกตอง ครบถวน โดยมีหลักฐานการตรวจรับที่ยนื ยันไดระหวางผูส งและผูรับสินคา
และมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ
4. จํานวน/เปอรเซ็นตผลิตภัณฑทสี่ ูญเสียในกระบวนการขนสงผลิตภัณฑ ไมมหี รือมีไมเกินเกณฑที่กําหนด
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน ครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. การขนถาย จัดเรียง จัดวาง ครอบคลุมถึงการขนถายจัดเรียง จัดวางตามแผนการสงมอบ (First-in last-out) ตามการผลิต
กอน-หลัง การรักษาสภาพผลิตภัณฑ และจํานวนของผลิตภัณฑ
2. สภาวะระหวางการขนสง : อุณหภูมิของหองเย็นและผลิตภัณฑ การฉีกขาดเสียหายของบรรจุภัณฑ การปนเปอนของผลิตภัณฑ ฯลฯ
3. เอกสารสงมอบและตรวจรับสินคาครอบคลุมถึงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ขอมูลของผูสั่งซื้อ สถานทีส่ งสินคา ฯลฯ
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้น : ปญหาเกี่ยวกับลักษณะและปริมาณของผลิตภัณฑ ขอขัดของทางเทคนิคของพาหนะและหรือหองเย็น
ปญหาความเสียหายระหวางการขนสง อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฏหมายอาหาร มาตรฐานสากล
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารการเบิก - จายผลิตภัณฑตามใบสั่งซื้อสินคา
2. สภาพความสะอาดเปนระเบียบ หมวดหมู ปลอดภัย สะดวกในการสงมอบสินคาตามลําดับการผลิตกอน-หลังของผลิตภัณฑเนื้อสัตว
3. สภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑระหวางการขนสง เปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. เอกสารการควบคุมจํานวนผลิตภัณฑ/แผนการจัดสงผลิตภัณฑ
5. เอกสารรายงานสภาวะระหวางการขนสง
6. เอกสารการสงมอบและตรวจรับสินคา
7. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการขนสงผลิตภัณฑเนือ้ สัตว
3. การปนเปอนและการเสือ่ มเสียของผลิตภัณฑเนือ้ สัตว
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การขับเคลื่อนยานพาหนะ
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (ตอ)
6. การใชและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
7. กฏจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขนสง
8. การบริหารงานคุณภาพ
9. การใชคอมพิวเตอร
10. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากความสะอาด เปนระเบียบ หมวดหมู สภาพของผลิตภัณฑ สะดวกในการสงมอบผลิตภัณฑเนื้อสุกร และครบถวนตาม
ใบสั่งซื่อสินคา
2. ประเมินจากสภาวะระหวางการขนสง ผลิตภัณฑเนือ้ สุกร
3. ประเมินจากความครบถวน และถูกตองของเอกสารการเบิกจาย การสงมอบและการตรวจรับสินคา
4. ประเมินจํานวน/เปอรเซนต ความสูญเสียของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนสง
5. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนาจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
6. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
หนวยยอย (Elements of Competence)
B622 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสงถูกตองตามหลักการ
กระบวนการและคูมือการใชงาน
2. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสงเปนไปตามหลักการ กระบวนการ และหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย/มาตรฐานสินคาโรงงาน
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสงถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. คุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรครอบคลุมถึง : ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของบรรจุภัณฑ ไดแก การถูกทําลาย รูปทรง ตัวบงชี้
ผลิตภัณฑ ขอมูลบนฉลาก ฯลฯ : ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ ไดแก อุณหภูมิ สี กลิ่น ลักษณะปรากฏ ฯลฯ
และสภาวะระหวางการขนสง ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ฯลฯ
2. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฏหมายอาหาร มาตรฐานสากล
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้น : ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ขอขัดของทางเทคนิคของเครือ่ งมือ และอุปกรณ ปญหา
การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ
2. สภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสง
3. เอกสารบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหารทางกายภาพ และประสาทสัมผัส
3. การปนเปอนและการเสือ่ มเสียของอาหาร
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. พื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
6. หลักการและกระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
7. หลักการและกระบวนการขนสงผลิตภัณฑเนือ้ สัตว
8. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
9. หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
10. การใชคอมพิวเตอร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองและสภาพความพรอมใชงานของเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการ
ขนสง
2. ประเมินความถูกตองของขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสง
3. ประเมินความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบตั ิงานตอผูรับผิดชอบ และหรือผูบงั คับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบนั ของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B62 ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B621

สมรรถนะยอย B622

มุงเนนขั้นตอนการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ โดยมีการขนถายจัดเรียง
จัดวาง จัดสภาวะการเก็บรักษาระหวางการขนสงตามขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยคํานึงถึง
ความครบถวนตามใบสั่งซื้อสินคา ความปลอดภัย สะดวกในการสงมอบ การรักษาสภาพผลิตภัณฑ
ใหมีการสูญเสียไมเกินเกณฑที่กําหนดหรือไมมีการสูญเสีย
มุงเนนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรทางกายภาพ ทั้งในดานบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ
และสภาวะระหวางการขนสง ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและขอกําหนดของโรงงาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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ขอกําหนดของมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานสมรรถนะ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose)
พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B
ผลิตเนื้อสุกร
หนาที่หลัก (Key Functions)
B7 บริหารจัดการมาตรฐานงานผลิตเนื้อสุกร
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B71 จัดระบบงานผลิตเนื้อสุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B711 จัดระบบงานและพื้นที่ปฏิบัติงานตามผังโรงงาน
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การจัดระบบงานและพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานเปนสัดสวนตามหลักการ ภาระงานและผังโรงงาน
2. ระบบงานและพื้นที่ปฏิบัติงานอยูในสภาพเหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
ตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. พื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมถึง : พื้นที่ตรวจรับสุกรมีชีวิต คอกพักสุกร พื้นที่ฆา ชําแหละ ตัดแตงซาก/ชิน้ สวนสุกร และบรรจุภณ
ั ฑ
พื้นที่เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร หองจัดเก็บและเบิก-จายเครือ่ งมือ อุปกรณ วัสดุและชุดปฏิบัติงาน หองปฏิบัตงิ านควบคุม
คุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ หองธุรการ เปนตน
2. สภาพพื้นที่ปฏิบตั ิงานครอบคลุมถึง : การกําหนดพื้นที่งานตอเนื่องตามลําดับงาน การจัดแบงสัดสวนพื้นที่ การติดตั้งสิง่ อํานวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ไดแก ระบบน้ํา ระบบไฟฟา สายพาน รอก ตู ชั้นวางของ เปนตน)
3. ระบบงานครอบคลุมถึง : ระบบงานตรวจรับสุกรมีชวี ิต งานฆา ชําแหละ ตัดแตงซาก/ชิ้นสวนสุกร บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและควบคุม
คุณภาพ งานบุคลากร งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานธุรการ ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
5. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองของระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบความเย็น ระบบกําจัดของเสีย เครื่องจักร
อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรและการประสานงาน ฯลฯ
6. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ าน : การบันทึกการปฏิบัติงานสวนบุคคล การบันทึกการปฏิบัติงานตามระบบงาน ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. แผนผัง/ผังโรงงาน ผังงานและแผนการปฏิบัติงาน
2. สภาพความเปนระเบียบ สะอาด ปลอดภัยและพรอมใชงานของพื้นทีป่ ฏิบัติงาน
3. สภาพความตอเนือ่ ง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของระบบงานและผูปฏิบัติงาน
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• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (ตอ)
4. คูมือปฏิบัติงาน
5. ปายแสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน ปายนิเทศเกี่ยวขอกําหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
6. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบความเย็น ระบบกําจัดของเสียในโรงงาน
3. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ และขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนือ้ สุกร
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. หลักการใช จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณในงานฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภณ
ั ฑ เก็บรักษา ควบคุม
คุณภาพ และขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนื้อสุกร
6. หลักการใช จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
7. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
8. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการจัดระบบงานและพื้นทีป่ ฏิบัติงานในโรงงาน
2. ประเมินสภาพความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของระบบงานและพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B712 จัดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการปฏิบัติงานตามระบบงาน
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. ระบบการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัตงิ านเหมาะสมกับลักษณะงาน มีการจัดการอยางเปนระบบและ
ตรวจสอบได
2. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในแตละพื้นที่ปฏิบัติงานมีปริมาณ คุณลักษณะและคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน อยูในสภาพสะอาด
พรอมใชงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน ขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ครอบคลุมถึงเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณในการตรวจรับสุกรมีชีวิต การปฏิบัติงานฆา ชําแหละ
ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑเนื้อสุกร การขนยาย-ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร เครือ่ งใช
สํานักงาน ฯลฯ
2. ระบบการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ : ระบบการจัดซื้อ ระบบการทําบัญชีคุม ระบบการจัดเก็บ-ติดตั้ง ระบบการ
ซอมบํารุงรักษา ระบบการเบิกจาย-สงคืน ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาที่เกี่ยวกับความบกพรองดานปริมาณ คุณลักษณะและคุณภาพของเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณ
ปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการใชงานเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ ปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ การทําบัญชีควบคุม ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ าน : บัญชีคุมวัสดุครุภัณฑ การเบิกจาย-สงคืน การซอมบํารุงรักษา ฯลฯ
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. บัญชีคุมพัสดุ-ครุภัณฑ และการเบิกจาย-สงคืน
2. สภาพความเปนระเบียบ ปลอดภัยในการจัดเก็บและพรอมใชงานของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัติงาน
3. คูมือปฏิบัติงาน
4. ปายนิเทศเกี่ยวกับขอกําหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. หลักการใช จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณในงานตรวจรับสุกรมีชวี ิตงานฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภณ
ั ฑ เก็บ
รักษา ควบคุมคุณภาพและขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนื้อสุกร
4. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ และขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนือ้ สุกร
5. หลักการใช จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
6. ความปลอดภัยในการทํางาน
7. การจัดระบบงานพัสดุและครุภัณฑ
8. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในระบบการจัดเครื่องมือ เครือ่ งจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงานจากเอกสารการจัดซื้อ จัดเก็บ บํารุงรักษา
และการเบิกจาย-สงคืน
2. ประเมินปริมาณ คุณลักษณะ คุณภาพ สภาพความปลอดภัยและพรอมใชงานของเครือ่ งมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B713 จัดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงานผลิตเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การกําหนดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงานในโรงงานเปนไปตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ขอกําหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. การปฏิบัติงานผลิตเนื้อสุกรเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานดวยความสะดวก ทันเวลา ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และไมเกิดการสูญเสียหรือสูญเสียไมเกินเกณฑที่กาํ หนด
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. กฎระเบียบและแผนการปฏิบัตงิ านครอบคลุมถึง : กฎระเบียบเกี่ยวกับการแตงกาย วินัยและคุณธรรมในการทํางาน ภาระงานและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ลําดับงานที่ตอเนื่องและเกีย่ วของสัมพันธ หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ เปนตน
2. งานที่ปฏิบัติครอบคลุมถึง : งานตรวจรับสุกรมีชีวิต งานฆา ชําแหละ ตัดแตงซาก/ชิน้ สวนสุกร บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและควบคุม
คุณภาพ งานบุคลากร งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานธุรการ ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของบุคลากร สิง่ อํานวยความสะดวก เครื่องจักร เครื่องมือ อุบัตเิ หตุ ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ าน : การบันทึกการปฏิบัติงานสวนบุคคล การบันทึกการปฏิบัติงานตามระบบงาน ฯลฯ
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพความเปนระเบียบเรียบรอย พรอมในการปฏิบัติงานของบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ
ในการปฏิบัตงิ าน
2. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในแตละงาน
3. ปริมาณความสูญเสีย/เสียหายของผลผลิต
4. ปริมาณอุบัติเหตุและการทําผิดทางวินัยของบุคลากร
5. คูมือปฏิบัติงาน
6. ปายนิเทศเกี่ยวขอกําหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
7. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ และขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนือ้ สุกร
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินสภาพการปฏิบัติงานตามขอกําหนดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงานของโรงงานตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ/
มาตรฐานอาหารปลอดภัยและขอกําหนดของกฎหมาย
2. ประเมินจากอุบัตเิ หตุและหรือการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
3. ประเมินจากปริมาณ คุณภาพ และความสูญเสียของผลผลิต
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B71 จัดระบบงานผลิตเนื้อสุกร
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. จัดระบบงานและพื้นที่ปฏิบัติงานตามผังโรงงาน
2. จัดเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณการปฏิบัติงานตามระบบงาน
3. จัดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงานผลิตเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
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เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B711

สมรรถนะยอย B712

สมรรถนะยอย B713

มุงเนนเกี่ยวกับการจัดระบบงานและพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานใหเปนสัดสวนเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานและผังโรงงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวก รวดเร็ว
ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
มุงเนนการจัดระบบการจัดการเกีย่ วกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัติงานใหเปนระบบ
และตรวจสอบได เพื่อใหเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในแตละพื้นทีป่ ฏิบัตงิ านมีปริมาณ คุณลักษณะ
และคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงานอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัยในการปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดของโรงงาน ขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
มุงเนนเกี่ยวกับการกําหนดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงานในโรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ ขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อใหการปฏิบัติงานผลิต
เนื้อสุกรเปนไปตามแผนการปฏิบตั ิงานดวยความสะดวก ทันเวลา ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน และไมเกิดการสูญเสียหรือสูญเสียไมเกินเกณฑที่กาํ หนด

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B72 ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B721 ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามคูมือ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินการตรวจสอบสภาพเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณเปนไปตามหลักการ กระบวนการ คูมือการใชงาน มาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ ขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณมีความปลอดภัยและอยูในสภาพพรอมใชงาน
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ครอบคลุมถึงเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณในการตรวจรับสุกรมีชีวิตการปฏิบัติงานฆา ชําแหละ
ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑเนื้อสุกร การขนยาย-ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร เครือ่ งใช
สํานักงาน ฯลฯ
2. การตรวจสอบสภาพ : การตรวจสภาพภายนอกและภายในตามลักษณะของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ กอน-หลังการใชงาน
และการตรวจสอบตามระยะเวลาทีค่ ูมือการใชงานกําหนด
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ อุบัติเหตุที่เกิดจากการใชงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ าน : รายการเครือ่ งมือ เครื่องจักรและอุปกรณ บันทึกการเบิกจาย-สงคืน บันทึก/รายงานการ
ซอมบํารุงรักษา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. บัญชีคุมพัสดุ-ครุภัณฑ และการเบิกจาย-สงคืน
2. คูมือปฏิบัติงานและคูมือการใชงาน
3. รายงานการตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา
4. ปริมาณ คุณลักษณะ คุณภาพและสภาพพรอมใชงานของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัติงาน
5. ปายนิเทศเกี่ยวกับขอกําหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
6. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. หลักการใช จัดเก็บ ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณในงานตรวจรับสุกรมีชีวิตงานฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุ
ภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ และขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนื้อสุกร
4. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ และขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนือ้ สุกร
5. หลักการใช จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
6. ความปลอดภัยในการทํางาน
7. การจัดระบบงานพัสดุและครุภัณฑ
8. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงานจากเอกสารการจัดซื้อ จัดเก็บ
บํารุงรักษา การเบิกจาย-สงคืน คูม ือการใชงานและคูมือการปฏิบัติงาน
2. ประเมินสภาพความปลอดภัยและพรอมใชงานของเครื่องมือ เครือ่ งจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B722 เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การจัดเตรียมเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาเปนไปตามหลักการ กระบวนการซอมบํารุงรักษา และคูมือการใชงาน
2. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาครบถวน ถูกตอง และอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนดของโรงงาน ขอกําหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงรักษาขึน้ อยูกับ : ประเภท ชนิดและจํานวนของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่จะซอม
บํารุงรักษา ลักษณะอาการที่บกพรอง/ผิดปกติของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ระยะเวลาและวิธีการซอมบํารุงรักษา ฯลฯ
2. วัสดุครอบคลุมถึง : จารบีชนิดตางๆ น้ํามันหลอลื่นประเภทตางๆ สายพาน ลูกปน ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ าน : รายการเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ บันทึกการเบิกจาย-สงคืน บันทึก/รายงานการตรวจซอม
บํารุงรักษา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. บัญชีคุมพัสดุ-ครุภัณฑ และการเบิกจาย-สงคืน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุง
2. คูมือปฏิบัติงานและคูมือการใชงาน
3. ปริมาณ คุณลักษณะ คุณภาพและสภาพพรอมใชงานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษา
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. หลักการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในงานฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภณ
ั ฑ เก็บรักษา ควบคุม
คุณภาพ ขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนื้อสุกร และเครือ่ งใชสํานักงาน
4. หลักการเลือก ใช จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษา
5. ความปลอดภัยในการทํางาน
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาจากเอกสารการจัดซื้อ จัดเก็บ บํารุงรักษา การ
เบิกจาย-สงคืน คูมือการใชงานและคูมือการปฏิบตั ิงาน
2. ประเมินความถูกตอง พอเพียงและพรอมใชงานของเครื่องมือ วัสดุอปุ กรณในการปฏิบัติงาน
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B723 ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การดําเนินการซอมบํารุงรักษาเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณเปนไปตามหลักการ กระบวนการ แผนงานและคูมือการปฏิบัติงาน
2. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณมีอายุการใชงานนาน มีความปลอดภัยและอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนดของโรงงาน
ขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นมีการรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบนั
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ครอบคลุมถึง : เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัติงานตรวจรับสุกรมีชีวิตงานฆา ชําแหละ
ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑเนื้อสุกร การขนยาย-ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร เครื่องใช
สํานักงาน ฯลฯ
2. วิธีการซอมบํารุงรักษาขึ้นอยูกบั : ประเภท ชนิดและจํานวนของเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณที่จะซอมบํารุงรักษา ลักษณะอาการที่
บกพรอง/ผิดปกติของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ระยะเวลาการใชงาน และคูมือการใชงาน ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. รายงานการตรวจสอบสภาพและการซอมบํารุงรักษา
2. คูมือปฏิบัติงานและคูมือการใชงาน
3. สภาพความปลอดภัยและพรอมใชงานของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัตงิ าน
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. หลักการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในงานตรวจรับสุกรมีชีวิตฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บ
รักษา ควบคุมคุณภาพ ขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนื้อสุกร และเครือ่ งใชสํานักงาน
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน

78

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการปฏิบัตงิ านซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามคูมือการใชงานและคูมือการปฏิบัติงาน
2. ประเมินอายุการใชงาน สภาพความปลอดภัยและพรอมใชงานของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน/แฟมสะสมผลงาน

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B72 ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามคูมือ
2. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาตามหลักการและกระบวนการ
3. ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B721

สมรรถนะยอย B722
สมรรถนะยอย B723

มุงเนนขั้นตอนการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตามหลักการ กระบวนการ และ
คูมือการใชงาน เพื่อใหมีความปลอดภัยและอยูในสภาพพรอมใชงานตามมาตรฐานการบริหารงาน
คุณภาพ ขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
มุงเนนขั้นตอนการจัดเตรียมเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณใหครบถวน ถูกตอง และอยูในสภาพพรอมใช
ในการปฏิบัตงิ านซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ
มุงเนนขั้นตอนการดําเนินการซอมบํารุงรักษาเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณตามประเภท ชนิด จํานวน
ลักษณะอาการทีบ่ กพรอง/ผิดปกติ ระยะเวลาการใชงาน และคูมือการใชงาน เพื่อใหมีอายุการใชงาน
นาน มีความปลอดภัยและอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนดของโรงงาน ขอกําหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B73 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B731 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตถูกตองตามหลักการ
กระบวนการและคูมือการใชงาน
2. การตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตเปนไปตามหลักการ กระบวนการ และหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย/
มาตรฐานสินคาโรงงาน
3. ผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตถูกตองแมนยําและเชือ่ ถือได
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. การตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตครอบคลุมถึง : การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของสุกรมีชีวิตและซากสุกรกอน-หลังการ
ชําแหละ การตรวจสอบความพรอมของผูปฏิบัติงาน การตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานกอนการผลิต
2. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฏหมายอาหาร มาตรฐานสากล
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้น : ปญหาเกี่ยวกับขอขัดของทางเทคนิคของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ปญหาขอบกพรองของสุกรและ
ซากสุกร ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
2. สภาพสุกรมีชีวิตและซากสุกรที่ผานการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิต
3. ความพรอมของผูป ฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
4. เอกสารบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิต
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
3. การปนเปอนและการเสือ่ มเสียของอาหาร
4. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตงและผลิตผลิตภัณฑเนือ้ สัตว
5. ความปลอดภัยในการทํางาน
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองและสภาพความพรอมใชงานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิต
2. ประเมินความถูกตองของขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิต
3. ประเมินความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิต
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบตั ิงานตอผูรับผิดชอบ และหรือผูบงั คับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบนั ของขอมูลการปฏิบตั ิงานจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B732 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตถูกตองตามหลักการ
กระบวนการและคูมือการใชงาน
2. การตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตเปนไปตามหลักการ กระบวนการ และหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย/
มาตรฐานสินคาโรงงาน
3. ผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. การตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตครอบคลุมถึง : การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของการตัดแตงชิ้นสวนซากสุกร เนื้อ
สุกรและการบรรจุภัณฑ การตรวจสอบความพรอมของผูปฏิบัติงาน การตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณใน
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบเอกสาร/รายงานที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงานกอนการผลิต
2. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฏหมายอาหาร มาตรฐานสากล
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้น : ปญหาเกี่ยวกับขอขัดของทางเทคนิคของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ปญหาขอบกพรองของชิน้ สวน
เนื้อสุกรและบรรจุภัณฑ ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
2. สภาพซากสุกรและชิ้นสวนเนื้อสุกร ผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑที่ผานการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
3. ความพรอมของผูป ฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
4. เอกสารบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
3. การปนเปอนและการเสือ่ มเสียของอาหาร
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตงและผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตว
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองและสภาพความพรอมใชงานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
2. ประเมินความถูกตองของขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
3. ประเมินความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบตั ิงานตอผูรับผิดชอบ และหรือผูบงั คับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบนั ของขอมูลการปฏิบัตงิ านจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B733 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตถูกตองตามหลักการ
กระบวนการและคูมือการใชงาน
2. การตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตเปนไปตามหลักการ กระบวนการ และหรือขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย/
มาตรฐานสินคาโรงงาน
3. ผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตถูกตองแมนยําและเชือ่ ถือได
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. การตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตครอบคลุมถึง : การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑเนื้อสุกรและบรรจุภัณฑ
การตรวจสอบสภาวะการเก็บรักษา การตรวจสอบความพรอมของผูปฏิบัติงาน การตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ านกอนการผลิต
2. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฏหมายอาหาร มาตรฐานสากล
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้น : ปญหาเกี่ยวกับขอขัดของทางเทคนิคของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ปญหาขอบกพรองของ
ผลิตภัณฑเนื้อสุกรและบรรจุภัณฑ ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
2. สภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรและบรรจุภัณฑที่ผานการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
3. ความพรอมของผูป ฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
4. เอกสารบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. หลักการและกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
3. การปนเปอนและการเสือ่ มเสียของอาหาร
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตงและผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตว
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองและสภาพความพรอมใชงานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิต
2. ประเมินความถูกตองของขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิต
3. ประเมินความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของบันทึกผล/รายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบตั ิงานตอผูรับผิดชอบ และหรือผูบงั คับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบนั ของขอมูลการปฏิบัตงิ านจากบันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B73 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว
คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
2. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B731

สมรรถนะยอย B732

สมรรถนะยอย B733

มุงเนนขั้นตอนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตตามหลักการและกระบวนการ ตั้งแตการ
ตรวจรับสุกรมีชีวติ การฆาและชําแหละ เพื่อใหไดสกุ รมีชีวิตและซากสุกรที่มีปริมาณและคุณภาพตาม
ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
มุงเนนขั้นตอนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตตามหลักการและกระบวนการ ตั้งแตการ
ตัดแตงซากสุกรและการบรรจุภัณฑชิ้นสวนเนื้อสุกร เพื่อใหไดผลิตภัณฑเนื้อสุกรที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
มุงเนนขั้นตอนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ ตั้งแตการ
จัดเก็บรักษาจนถึงการสงมอบผลิตภัณฑเนื้อสุกร เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑเนื้อสุกรที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B74 บํารุงรักษาสุขอนามัยและสภาพแวดลอมในงานผลิตเนื้อสุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B741 บํารุงรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลในการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การแตงกายของผูปฏิบัติงานแตละแผนก/ฝายเปนไปตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. การบํารุงรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานมีสุขอนามัยสวนบุคคลดีและมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบตั ิงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. สุขอนามัยสวนบุคคล : ความสะอาดของรางกาย มือ ผม เล็บ สุขภาพรางกาย การใชเครื่องสําอาง ฯลฯ
2. เครื่องแตงกาย : ชุดปฏิบัติงาน รองเทาบูต หมวก ผาปดปาก ฯลฯ และเครื่องประดับที่หามใชตามขอกําหนดของโรงงาน
3. การบํารุงรักษาสุขภาพอนามัย : การดูแลรักษาความสะอาดรางกายของตน การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยที่ดี (การกิน การอยู
การนอนหลับ การพักผอน การออกกําลังกาย การแตงกาย ฯลฯ) การตรวจสุขภาพประจําป
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมสวนบุคคล สุขภาพ/โรคประจําตัวของผูปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน สุขลักษณะ การแตงกาย
และสภาพความพรอมของผูปฏิบตั ิงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารใบรับรองแพทย/รายงานการตรวจสุขภาพ
2. สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. การแตงกายของผูปฏิบัติงานที่อยูใ นสภาพพรอมปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดของโรงงาน
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
3. สุขอนามัยสวนบุคคล
4. การบริหารงานบุคคล
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากสภาพการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประเมินจากสุขลักษณะและพฤติกรรมของผูปฏิบัตงิ าน
3. ประเมินขอมูลเกีย่ วกับสุขภาพของผูปฏิบัติงานจากใบรับรองแพทย/รายงานการตรวจสุขภาพ/บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/
แฟมสะสมผลงาน
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B742 บํารุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของเครื่องจักร เครือ่ งมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การบํารุงรักษาความสะอาดของเครือ่ งจักร เครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการ กระบวนการ ขอกําหนดของ
โรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. การจัดเก็บรักษาเครื่องจักร เครือ่ งมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการ ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
3. เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานสะอาด เปนระเบียบและหมวดหมูตามลักษณะงาน และอยูในสภาพพรอมใชงาน
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ครอบคลุมถึง : เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัติงานฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภัณฑ
เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑเนื้อสุกร การขนยาย-ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร เครือ่ งใชสํานักงาน ฯลฯ
2. วิธีการบํารุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ ไดแก การเช็ด ลาง ใชความรอน ใชสารเคมีกอน-ระหวาง-หลังการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บใหเปนระเบียบตามหลักสุขอนามัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภท ชนิดและจํานวนของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ และคูมือการใชงาน ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ อุบัติเหตุระหวางการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. รายงานการตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา
2. คูมือปฏิบัติงานและคูมือการใชงาน
3. สภาพความสะอาด ปลอดภัย เปนระเบียบและพรอมใชงานของเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณในการปฏิบัติงาน
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. หลักการเลือก ใช บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในงานฆา ชําแหละ ตัดแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ควบคุม
คุณภาพ ขนสง-ขนยายผลิตภัณฑเนื้อสุกร และเครือ่ งใชสํานักงาน
4. หลักการและกระบวนการฆา ชําแหละ ตัดแตงและผลิตผลิตภัณฑเนือ้ สัตว
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการบํารุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตามขอกําหนดของ
โรงงาน คูมือการใชงาน/คูมือการปฏิบัติงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประเมินสภาพความสะอาดและเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและพรอมใชงานของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B743 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย/กฎหมายอาหารที่เกี่ยวของ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการ กระบวนการ ขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานอาหารปลอดภัย
และกฎหมายอาหารที่เกี่ยวของ
2. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตอผลิตภัณฑ ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของตามขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
และกฎหมายอาหารที่เกี่ยวของ
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานครอบคลุมถึง : สภาพพื้นที่ภายในและภายนอก/พืน้ ที่ที่เกี่ยวของกับโรงงานทัง้ หมด การถายเท
อากาศ แสงสวาง อุณหภูมิ ความชืน้ กลิ่น เสียง ฯลฯ
2. วิธีการบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ไดแก การควบคุมการถายเทและการระบายอากาศใหดี การจัดระบบแสงสวางใหเพียงพอ การ
ควบคุมอุณหภูมิใหพอเหมาะ การควบคุมความชื้น กลิ่น เสียงใหอยูในเกณฑที่กาํ หนด การทําความสะอาดพื้นที่กอนและหลังการ
ปฏิบัติงาน การจัดระเบียบพื้นที่ เครื่องมือ เครือ่ งจักร วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน การกําจัดของเสียและของเหลือใช ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ความบกพรองของเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ความบกพรองของ
ตัวผูปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบโรงงานทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเปนระเบียบ
เรียบรอย
2. คูมือปฏิบัติงาน
3. ผังโรงงาน
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการสุขาภิบาลและสิง่ แวดลอมในอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินความถูกตองในการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานอาหารปลอดภัยและ
กฎหมายอาหารทีเ่ กี่ยวของ
2. ประเมินจากสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเปนระเบียบเรียบรอย
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B74 บํารุงรักษาสุขอนามัยและสภาพแวดลอมในงานผลิตเนื้อสุกร

กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว

คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. บํารุงรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลในการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
2. บํารุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของเครื่องจักร เครือ่ งมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. บํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย/กฎหมายอาหารที่เกี่ยวของ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B741

สมรรถนะยอย B742

สมรรถนะยอย B743

มุงเนนการปฏิบัตติ นของผูปฏิบัติงานในเรือ่ งการบํารุงรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลและการแตงกายตาม
ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อใหการปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มุงเนนการบํารุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานตามหลักการ กระบวนการ ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อใหมี
สภาพถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและพรอมใชงานอยูเ สมอ
มุงเนนการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ทัง้ เรื่องการถายเทอากาศ การควบคุมแสงสวาง
อุณหภูมิ ความชืน้ กลิ่น เสียง ความสะอาดและเปนระเบียบของพื้นทีป่ ฏิบัติงานและพืน้ ที่ที่เกี่ยวของ
และการกําจัดของเสีย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งตอ
ผลิตภัณฑ ผูปฏิบตั ิงานและผูเกี่ยวของ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
B75 พัฒนาการปฏิบัตงิ านผลิตเนื้อสุกร
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B751 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การกําหนดกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงาน/โรงงานมีความชัดเจน ปฏิบัติไดและเปนไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ผูปฏิบัติงานปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบขอบังคับที่โรงงานกําหนด
3. ผูปฏิบัติงานมีความพรอมในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานทีร่ บั ผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัตงิ านครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัตงิ านครอบคลุมถึง : การแตงกาย ระเบียบวินัยที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยที่พึงประสงคในการทํางาน การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด ฯลฯ
2. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : พฤติกรรมลักษณะนิสัยทีไ่ มพึงประสงคของผูปฏิบัติงาน การทําผิดวินัย อุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
ความสูญเสีย/เสียหายที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. ปายนิเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน
2. คูมือการปฏิบัติงาน
3. พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของผูปฏิบัติงาน
4. รายงานการทําผิดทางวินัยของผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. คุณธรรมจริยธรรมในงานอาชีพ
6. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินขอกําหนด กฎระเบียบ คูม ือการปฏิบัตงิ านของโรงงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ประเมินจากความพรอมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
3. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
4. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B752 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การกําหนดเปาหมายในการปฏิบัตงิ านทัง้ ดานปริมาณและคุณภาพของหนวยงาน/โรงงานมีความชัดเจน ปฏิบัติได และเปนไปตาม
ขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในงานตรงตามความรูความสามารถและมีจาํ นวนเพียงพอ
3. ผูปฏิบัติงานมีความพรอมในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเปาหมายและเวลาที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปริมาณและคุณภาพของงานที่ปฏิบตั ิไมมีขอบกพรองหรือเกิดการสูญเสีย หรือมีไมเกินเกณฑที่กําหนด
5. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
6. บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. ความรูและทักษะของผูปฏิบัติงาน : ความรูในหลักวิชาการ ความชํานาญในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีปริมาณและคุณภาพตามเปาหมาย
ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. ความพรอมของผูป ฏิบัติงานทีจ่ ะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานครอบคลุมถึง : ความรูแ ละทักษะในงานที่ปฏิบัติ
การแตงกาย สุขภาพ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับ พฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พงึ ประสงคในการทํางาน ฯลฯ
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
4. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาดานสุขภาพของผูป ฏิบัติงาน ปญหาสวนตัวของผูปฏิบัติงาน พฤติกรรมลักษณะนิสัยทีไ่ มพึงประสงค
ของผูปฏิบัติงาน อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ความสูญเสีย/เสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สภาพความพรอมดานความรู ทักษะ สุขลักษณะ การแตงกายและพฤติกรรมลักษณะนิสัยของผูปฏิบัติงาน
3. ขอมูลดานบุคลากรเกี่ยวกับผังการบริหารงาน อัตรากําลัง หนาที่รบั ผิดชอบ แผนการพัฒนากําลังคน
4. แผนและเปาหมายการผลิต
5. คูมือการปฏิบัติงาน
6. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเนื้อสุกร
2. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
3. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. ความปลอดภัยในการทํางาน
5. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินปริมาณและคุณภาพของงานที่ปฏิบัติตามแผนและเปาหมายการผลิต
2. ประเมินจากความพรอมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
3. ประเมินจากเปอรเซ็นตความสูญเสีย/เสียหายของผลผลิต
4. ประเมินสภาพปญหา การแกไข/พัฒนางานจากรายงานการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชา
5. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B753 บันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การกําหนดรูปแบบ ขอมูลและวิธกี ารบันทึก/รายงานเปนไปตามลักษณะงาน ขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานอาหารปลอดภัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ผูปฏิบัติงานบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสวนบุคคลและของหนวยงานถูกตองตามรูปแบบและวิธีการทีก่ ําหนด
3. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงานครบถวน เปนปจจุบนั และเชื่อถือได
4. การจัดเก็บบันทึก/รายงานการปฏิบัติงานเปนระบบ สะดวกตอการสืบคนและตรวจสอบ
ขอบเขต (Range Statement)
1. รูปแบบของขอมูลที่ตองจดบันทึก/รายงาน : ขอมูลการปฏิบัติงานสวนบุคคล แฟมสะสมผลงานสวนบุคคล ขอมูลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน รายงานการปฏิบัติงานตอหนวยงานที่เกีย่ วของ/ผูเกี่ยวของ/ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ฯลฯ
2. ขอมูลที่ตองจดบันทึก/รายงาน : วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน รายการงานที่ปฏิบัติ ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
3. วิธีการจดบันทึก/รายงาน : การเขียนดวยมือ การพิมพดวยเครื่องพิมพดีด การพิมพดวยคอมพิวเตอร ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงานสวนบุคคล
2. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. รายงานการปฏิบตั ิงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ/ผูเกี่ยวของ/ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
4. สมุด/แบบฟอรม/คอมพิวเตอรที่ใชบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การใชภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
3. การใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
4. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
5. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินรูปแบบ ขอมูลและวิธีการบันทึก/รายงานตามขอกําหนดของโรงงาน มาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ประเมินจากวิธีการบันทึก/รายงานการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
3. ประเมินความครบถวน เปนปจจุบนั และเชื่อถือไดของขอมูลการปฏิบัติงานจากบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน/แฟมสะสมผลงาน
4. ประเมินความเปนระบบ สะดวกตอการสืบคนและตรวจสอบจากฐานขอมูลบันทึก/รายงานการปฏิบัตงิ าน
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B754 สื่อสารในการดําเนินงานตามหลักการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารในการดําเนินงานเปนไปตามลักษณะงาน ขอกําหนดของโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การเลือก ใชเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสารมีปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
3. ผูปฏิบัติงานสามารถสือ่ สารขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินงานในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน และหรือนอกโรงงานไดอยางถูกตอง
เชื่อถือได สะดวก รวดเร็ว เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
4. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
5. บันทึก/รายงานทีเ่ กี่ยวของกับการสือ่ สารในการดําเนินงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. รูปแบบและวิธีการสื่อสาร : การใชกริยาทาทาง การพูด การฟง การอาน การเขียน การใชเทคโนโลยีในการสือ่ สาร ฯลฯ
2. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสาร : สือ่ สิง่ พิมพ โทรศัพท คอมพิวเตอร โทรทัศน การกระจายเสียง ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ปญหาความไมพอเพียง/ความบกพรองของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสือ่ สาร ปญหาของผูสง -รับ
ขอมูลขาวสาร ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานทีส่ ื่อสาร
ผลการสื่อสาร ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
2. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสาร
3. รายงานการปฏิบตั ิงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ/ผูเกี่ยวของ/ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
4. สมุด/แบบฟอรม/คอมพิวเตอรที่ใชบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การใชภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
3. การเลือกและใชเครื่องมืออุปกรณในการติดตอสือ่ สาร
4. หลักการติดตอสือ่ สารในงานอาชีพ
5. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินรูปแบบและวิธีการสือ่ สารในการดําเนินงานตามขอกําหนดของโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ประเมินปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสาร
3. ประเมินความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เชือ่ ถือไดในการสื่อความของขอมูลขาวสารจากผูสงถึงผูรับ
4. ประเมินความเปนระบบ สะดวกตอการสืบคนและตรวจสอบแหลงทีม่ าของขอมูลขาวสารจากบันทึก/รายงานการปฏิบัตงิ าน
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B755 สอน/เสนอแนะ/กํากับดูแล/แกปญ
 หาตามหลักการ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การกําหนดรูปแบบ วิธีการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแล/แกไขปญหาการปฏิบัติงานเปนไปตามลักษณะงานและขอกําหนดของโรงงาน
2. ผูปฏิบัติงานสามารถสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัติงานแกผูรว มงาน/ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค
ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
3. ผูปฏิบัติงานไดรับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาของสายงาน
4. ผูปฏิบัติงานที่ไดรับการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแล มีความรู ทักษะ สุขลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
และสามารถปฏิบตั ิงานทีร่ ับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขอบกพรองและขอผิดพลาดของผูป ฏิบัติงานไมมี หรือมีไมเกินเกณฑที่กําหนด
6. การชํารุดเสียหายของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณเนื่องจากการใชงานไมมี หรือมีไมเกินเกณฑที่กาํ หนด
7. ความเสียหาย/สูญเสียดานปริมาณและหรือคุณภาพของผลผลิตไมมี หรือมีไมเกินเกณฑที่กําหนด
8. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
9. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. รูปแบบและวิธีการสอน/เสนอแนะการปฏิบัติงาน : การจัดทําสื่อ/คูมอื การปฏิบัตงิ าน การจัดทําปายนิเทศ การจัดอบรมใหความรู
และหรือฝกปฏิบตั ิงาน การสาธิต การสอนงานหนางาน การใหคําแนะนําเฉพาะเรื่องเปนรายบุคคล ฯลฯ
2. รูปแบบและวิธีการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน : การสังเกตทักษะกระบวนการปฏิบัตงิ านและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางาน
การสัมภาษณเกีย่ วกับความรูในงานที่ปฏิบัติ การประเมินผลงานที่ปฏิบัติ การตรวจสอบบันทึก/รายงาน/แฟมสะสมผลงาน ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ผูปฏิบัติงานขาดความรูแ ละหรือทักษะในการปฏิบตั ิงาน การประพฤติผิดวินยั /กฎระเบียบขอบังคับ ความ
ผิดพลาดของการสื่อสารในงาน อุบัติเหตุระหวางปฏิบัติงาน การชํารุดเสียหายของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณเนือ่ งจากการใชงาน
และบํารุงรักษาไมถูกตอง ความเสียหาย/สูญเสียดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเนื่องจากการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
4. มาตรฐานอาหารปลอดภัย : มาตรฐานตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล
5. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รายการงานทีส่ อน/
เสนอแนะ/กํากับดูแล ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. เอกสารรับรองการผานการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
2. สื่อ/คูมือการปฏิบัติงาน/ปายนิเทศ/ผังงาน/แผนปฏิบัตงาน
3. การแตงกาย สุขลักษณะและพฤติกรรมลักษณะนิสัยของผูปฏิบัติงาน
4. แบบรายงานเกี่ยวกับการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหนางานตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาของสายงาน
5. แบบรายงานเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงาน
6. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. ขอกําหนดของกฎหมายอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
2. หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเนื้อสุกร
3. ภาวะผูนํา
4. การบริหารงานบุคคล
5. การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
6. การสอนงานและการนิเทศติดตามประเมินผล
7. การเขียนบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินรูปแบบและวิธีการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัตงิ านจากเอกสารรายงานของผูปฏิบัติงานและหัวหนางานตามลําดับ
ชั้นการบังคับบัญชา สือ่ คูมือการปฏิบัติงาน ปายนิเทศ และหรือแบบประเมินผล
2. ประเมินความรูและทักษะในการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัติงานจากการสังเกตการใหคําแนะนํา สาธิตการปฏิบัติงาน การ
เสนอแนะความคิดเห็น การควบคุม กํากับดูแลและประเมินผลของผูป ฏิบัติงานและหัวหนางานตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา
3. ประเมินความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานจากเอกสารรับรองการผานการอบรม เอกสารรายงานการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแล และ
จากการสังเกตทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
4. ประเมินจากสภาพการแตงกาย สุขลักษณะและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และความพรอมในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
5. ประเมินสภาพปญหาและแนวทางแกไข/พัฒนาจากรายงานการปฏิบตั ิงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบงั คับบัญชา
6. ประเมินความครบถวนและเปนปจจุบนั ของขอมูลจากบันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมงาน
สมรรถนะยอย (Element of Competence)
B756 สราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางผูร วมงานและผูมาติดตอ
เกณฑการปฏิบัตงิ าน (Performance Criteria)
1. การกําหนดรูปแบบและวิธีการสราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูมาติดตอเปนไปตามลักษณะงานและขอกําหนด
โรงงาน
2. ผูปฏิบัติงานสราง/รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมงานและผูมาติดตอตามหลักการและกระบวนการ
3. ปญหาที่เกิด/อาจจะเกิดขึ้นไดรายงานตอผูรับผิดชอบและหรือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที
4. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงานครบถวนและเปนปจจุบัน
ขอบเขต (Range Statement)
1. รูปแบบและวิธีการสราง/รักษาสัมพันธภาพ : การมีมนุษยสัมพันธที่ดตี อบุคคลอื่น การเปนผูนําและผูตามที่ดี การติดตอสื่อสาร/
ประสานงานดวยหลักเหตุผล หลักศาสนา (พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4) หลักการประนีประนอม/ยืดหยุน การพัฒนาบุคลิกภาพ
ฯลฯ
2. ลักษณะของสัมพันธภาพ : สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานระดับเดียวกัน สัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัตงิ านตางหนวยงานแตอยูภายในโรงงานเดียวกัน
สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานกับบุคคล/หนวยงานภายนอกที่มาติดตอ ฯลฯ
3. ปญหาในการปฏิบัติงาน : ผูปฏิบัติงานขาดความรูแ ละหรือทักษะในการติดตอสื่อสาร ปญหาการสื่อความไมตรงกัน ปญหาดาน
บุคลิกภาพสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร/ประสานงาน ฯลฯ
4. บันทึก/สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ : วัน เวลาและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ผูติดตอประสานงาน
รายการที่ติดตอประสานงาน ผลการประสานงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/พัฒนา ฯลฯ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)
• หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required)
1. ลักษณะบุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธของผูป ฏิบัติงาน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูรว มงาน ผูบังคับบัญชาตามสายงาน และผูมาติดตอ
3. ผังการบริหารงาน
4. แบบรายงานเกี่ยวกับปญหาดานการติดตอสือ่ สาร/ประสานงานที่เกิดจากผูปฏิบัติงาน
5. บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน/แฟมสะสมผลงาน
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• หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge)
1. การบริหารงานบุคคล
2. มนุษยสัมพันธ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในองคการ
4. จิตวิทยา
5. การติดตอสื่อสารและการประสานงาน
6. การประชาสัมพันธ
7. หลักศาสนา
8. การพัฒนาบุคลิกภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมลักษณะนิสัย บุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานในการประสานสัมพันธกับผูอื่น
2. ประเมินโดยการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรวมงานและผูตดิ ตองาน
3. ประเมินปญหา/ขอคิดเห็นเสนอแนะดานการติดตอสือ่ สาร/ประสานงานระหวางผูปฏิบัตงิ านและผูมาติดตอ จากเอกสารบันทึก/
รายงานการปฏิบตั ิงาน/แฟมสะสมผลงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ :
B75 พัฒนาการปฏิบัติงานผลิตเนื้อสุกร

กลุมเปาหมาย :
เกษตรกร ผูสนใจ ผูปฏิบัติงานในอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว และหรือนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ดานผลิตภัณฑสัตว

คําสรุป :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถปฏิบัตงิ านสมรรถนะยอยไดดังนี้
1. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับ
2. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
4. สื่อสารในการดําเนินงานตามหลักการ
5. สอน/เสนอแนะ/กํากับดูแล/แกปญ
 หาตามหลักการ
6. สราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางผูร วมงานและผูมาติดตอ
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เนื้อหา :
สมรรถนะยอย B751

สมรรถนะยอย B752

สมรรถนะยอย B753

สมรรถนะยอย B754

สมรรถนะยอย B755

สมรรถนะยอย B756

มุงเนนการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงาน/โรงงานใหมีความชัดเจน ปฏิบัตไิ ดและเปนไป
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่
กําหนดเพื่อใหผปู ฏิบัติงานมีความพรอมในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานทีร่ บั ผิดชอบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
มุงเนนการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพของหนวยงาน/โรงงานใหมี
ความชัดเจน ปฏิบัติได และเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการเตรียมความพรอมของผูป ฏิบัติงานใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัยตรงตาม
ลักษณะงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มุงเนนการกําหนดรูปแบบ ขอมูลและวิธีการบันทึก/รายงานใหเปนไปตามลักษณะงาน ขอกําหนดของ
โรงงาน มาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งทักษะกระบวนการบันทึกรายงาน
การปฏิบัตงิ านสวนบุคคลและของหนวยงานตามรูปแบบและวิธีการทีก่ ําหนดใหครบถวน เปนปจจุบนั
และเชื่อถือไดเพื่อเปนรองรอยหลักฐานในการแกปญ
 หา พัฒนางานและพัฒนาตน
มุงเนนการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารสื่อสารในการดําเนินงานใหเปนไปตามลักษณะงาน ขอกําหนด
ของโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ การเลือก ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสารมีปริมาณ
คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะกระบวนการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน และหรือนอกโรงงานใหเปนไปอยางถูกตอง เชือ่ ถือได
สะดวก รวดเร็ว เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
มุงเนนการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามลักษณะ
งานและขอกําหนดของโรงงาน รวมทั้งทักษะกระบวนการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัติตนและ
การปฏิบัติงานแกผูรวมงาน/ผูใตบงั คับบัญชาเพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคดวยรูปแบบวิธีการ
ที่หลากหลาย
มุงเนนการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารสราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูมาติดตอให
เปนไปตามลักษณะงานและขอกําหนดโรงงาน รวมทั้งทักษะกระบวนการในการสราง/รักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมงานและผูมาติดตอเพือ่ ใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจตอผูเกี่ยวของ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยบังคับของคุณวุฒิ TVQ … ดานการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
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ขอเปรียบเทียบโครงสรางคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
(Comparative Qualification Structure)
ความมุงหมายหลัก (Key purpose) พัฒนาและผลิตเนื้อสัตวเพื่อจําหนายและแปรรูปจําหนายในประเทศและ
ตางประเทศ
บทบาทหลัก (Key Role)
B ผลิตเนื้อสุกร
เลขที่
หนวย
B1
B11
B111

B112

B113

B114

B12
B121

B122

หนาที่หลัก หนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
จัดการงานฆาสุกร
เตรียมการกอนการฆาสุกร
เตรียมพื้นที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจรับสุกรมีชีวติ ตามหลักการและกระบวนการ
- ตรวจเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวิต
- ตรวจสอบน้ําหนักสุกรมีชีวิต
- ตรวจสอบสภาพสุกร
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
พักสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- ตอนสุกรมีชีวิตเขาคอกพัก
- จัดการดูแลสุกรมีชีวิตในคอกพัก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฆาสุกร
เตรียมพื้นที่ เครือ่ งจักร เครื่องมือและสิง่ อํานวยความสะดวก
ตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุและอุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

R1
R1
R1
R1

E2
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R2

R3
R3
R3
R3

R1
R
R
R1

R1
R
R
R1

R2
R
R
R2

R3
R
R
R3

R1
R1
E1
R1

R2
R2
R2
R2

E2
E2
E2
R3

R1
R1
R1

R2
R1
R2

E2
R2
R3

R1
R1
R1
R1

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R2

R3
R3
R3
R3

R1
R1

R2
R1

R2
R2

R3
R3

97

เลขที่
หนวย
B123

B124

B125

B126

B127

B2
B21
B211

B212

B213

B214

98

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ทําใหสกุ รสลบตามหลักการและกระบวนการ
- ตอนสุกรเขาพืน้ ที่ทําสลบ
- ทําใหสุกรสลบ
- ตรวจสภาพสุกรหลังทําใหสลบ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เอาเลือดสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
- เอาเลือดสุกรออก
- ตรวจสภาพซากสุกรหลังจากเอาเลือดออก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
กําจัดขนสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมน้าํ รอน
- กําจัดขนสุกร
- ตรวจสภาพซากสุกรหลังกําจัดขน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดสุกรหลังการฆาตามหลักการและกระบวนการ
- ทําความสะอาดซากสุกร
- ตรวจสภาพซากสุกรหลังการทําความสะอาด
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
จัดการชําแหละซากสุกร
เตรียมการกอนการชําแหละซากสุกร
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
- เตรียมเครื่องมือ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมอุปกรณและวัสดุตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R1

R2
R2
R2
R2

R3
R3
R3
R3

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R2

R1
R2
R2
R3

R3
R2
R3

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R2
R2
R3

R2
R2
R3

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R1

R2
R2
R2
R2

R2
R2
R2
R3

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R2
R2
R3

R2
R2
R3

R1
R1
R1

R1
R1
R2

R2
R2
R2

R3
R3
R3

E1
E1
R1

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R2
R2
R3

R1
R1

R1
R2

R2
R2

R3
R3

R1
R

R1
R

R2
R

R3
R

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

เลขที่
หนวย

B22
B221

B222

B223

B224

B225

B3
B31
B311

B312

B313

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ชําแหละซากสุกร
ตัดหัวสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
- ตัดหัวสุกร
- ตรวจสภาพของหัวสุกรและซากสุกร
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
จัดการเครื่องในสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เอาเครื่องในสุกรออก
- คัดแยก ตัดแตงและทําความสะอาดเครื่องใน
- เก็บรักษาเครื่องใน
- ตรวจสภาพของเครื่องใน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ผาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- จัดการซากสุกรกอนผาซาก
- ผาซากสุกร
- การจัดการซากสุกรหลังผาซาก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจคุณภาพซากสุกรและเครื่องในตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ
- ตรวจสอบคุณภาพซากสุกรและเครื่องในสุกร
- บํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณหลังใชงาน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เก็บรักษาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เก็บรักษาซากสุกร
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
จัดการตัดแตงซากสุกร
เตรียมการกอนการตัดแตงซากสุกร
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
- เตรียมเครื่องมือ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

R
R1

R
R2

R
R2

R
R3

R
R1
R1

R
R2
R2

R
R2
R2

R
R2
R3

R
R1
R1
R1
R1

R
R2
R2
R2
R2

R
R2
R2
R2
R2

R
R2
R2
R2
R3

R1
R1
R1
R1

R2
R1
R2
R2

R2
R2
R2
R2

R2
R2
R2
R3

R1
E1
E1
R1

R1
R1
R2
R2

R2
R2
R2
R2

R3
R2
R2
R3

R1
R1

R1
R1

R2
R2

R2
R3

R1
R1
R1

R1
R1
R2

R2
R2
R2

R3
R3
R3

R1
R1
R1

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R2
R2
R3

R1
R1

R1
R1

R2
R2

R3
R3
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เลขที่
หนวย
B314

B32
B321

B322

B323

B4
B41
B411

B412

B413

B414

100

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตัดแตงชิ้นสวนซากสุกร
ตัดแตงชิ้นสวนใหญตามหลักการและกระบวนการ
- ตัดแตงชิน้ สวนใหญ
- คัดแยกซากและชิ้นสวนใหญ
- ตรวจสภาพชิน้ สวนใหญ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตัดแตงชิ้นสวนยอยตามหลักการและกระบวนการ
- ตัดแตงชิน้ สวนยอย
- คัดแยกซากและชิ้นสวนยอย
- ตรวจสภาพชิน้ สวนยอย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียม ใช บํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
- สุมตัวอยาง/เก็บตัวอยาง
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
จัดการบรรจุภัณฑ
เตรียมการกอนการบรรจุภัณฑ
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
- เตรียมเครื่องมือ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

R1
R
R
R1

R1
R
R
R2

R2
R
R
R2

R3
R
R
R3

R1
R1
R1
R1

R2
R1
R1
R2

R2
R2
R2
R2

R3
R2
R2
R3

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R2

R2
R2
R2
R2

R3
R2
R2
R3

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R1
R2

R2
R2
R2
R2

R3
R2
R3
R3

R1
R1
R1

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R3
R3
R3

R1
R1
R1

R2
R2
R2

E2
E2
E2

E1
E1
E1

R1
R1

R2
R2

E2
E2

E1
E1

E1
E1
E1
E1

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R2

R3
R3
R3
R3

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

เลขที่
หนวย
B42
B421

B422

B5
B51
B511

B512

B513

B514

B52
B521

B522

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
บรรจุชิ้นสวนเนื้อสุกร
บรรจุช้นิ สวนเนือ้ สุกรตามหลักการและกระบวนการ
- บรรจุชน้ิ สวนเนื้อสุกร
- ตรวจสอบผลิตภัณฑเนื้อสุกรภายหลังการบรรจุ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจคุณภาพหลังบรรจุตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
- สุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเนื้อสุกร
- ตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
จัดการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมการกอนการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
- เตรียมเครื่องมือ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมความพรอมผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- ขนยาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑ
- จัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคุณภาพระหวางการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตาม
หลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
- สุมตัวอยาง/เก็บตัวอยาง
- ตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

R1

E
E
R1

R
R
R2

E
R
R3

R1
R1

E
R1
E1
R1

R
R2
E2
R2

R
R3
R2
R3

R1
R1
R1

E1
E1
E1

E2
E2
E2

-

R1
R1
R1

E2
E2
E2

E2
E2
R2

-

R1
R1

R1
R1

R2
R2

-

E1
E1
E1
E1

R2
R2
R2
R2

R2
R2
R2
R2

E
R3
E
R2

E1
E1
E1

R2
R2
R2

R3
R3
R3

E2
E2
R3

E1
R1
E2
E1

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R2

R3
R3
R3
R3
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เลขที่
หนวย
B6
B61
B611

B612

B613

B62
B621

B622

B7
B71
B711

B712

102

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
จัดการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมการกอนการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกรกอนการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกร
- ตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกร
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมพาหนะในการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและ
กระบวนการ
- เลือก เตรียมพาหนะ
- ตรวจสอบสภาพความพรอม
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมความพรอมผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- ขนถาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑ
- ตรวจสอบสภาวะการขนสงผลิตภัณฑ
- จัดทําเอกสารสงมอบและตรวจรับสินคา
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสงตามหลักการ
และกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนือ้ สุกร
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการมาตรฐานงานผลิตเนื้อสุกร
จัดระบบงานผลิตเนื้อสุกร
จัดระบบงานและพื้นที่ปฏิบัติงานตามผังโรงงาน
- จัดระบบงาน
- จัดพื้นที่ปฏิบัตงิ าน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
จัดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการปฏิบัติงานตามระบบงาน
- จัดระบบการจัดการเกี่ยวกับเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณ
- ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

E2
E2
E2

R1
R1
R1

R2
R2
R2

-

E1
E1
R1

E2
E2
R1

R2
R2
R2

R3
R3
R3

E1
E1
E1
E1

E2
E2
R3
R3

R2
R2
E2
R2

R3
R3
E2
R1

R1
R1
R1
R1

R3
R3
R3
R3

E2
E2
E2
R3

E2
E2
E2
R3

E1
E1
E1

E2
E2
E2

R3
R3
R3

R2
R2
R3

E1
E1
R1

E2
E2
R2

R1
R1
R2

R2
R2
R3

E1
E1
R1

E2
E2
R2

R1
R1
R2

R2
R2
R3

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

เลขที่
หนวย
B713

B72
B721

B722

B723

B73
B731

B732

B733

B74
B741

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
จัดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงานผลิตเนื้อสุกรตามหลักการและ
กระบวนการ
- กําหนดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนงาน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามคูมือ
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
- เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามหลักการและ
กระบวนการ
- ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
- ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิต
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตตามหลักการและ
กระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิต
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
บํารุงรักษาสุขอนามัยและสภาพแวดลอมในงานผลิตเนื้อสุกร
บํารุงรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลในการปฏิบัติงานตามหลักการและ
กระบวนการ
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บํารุงรักษาสุขลักษณะสวนบุคคล
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

R1
E1
R1

R1
E2
R2

R2
R1
R2

R2
R2
R3

R1
E1
R1

R1
E2
R2

R2
R2
R2

R3
R3
R3

R1
E1
R1

R2
R1
R2

R2
R2
R2

R3
R2
R3

E1
E1
R1

E1
E1
R2

E2
E2
R2

E3
E3
R3

R1
R1
R1

R2
R1
R2

R3
R2
R2

R3
R3
R3

R1
R1
R1

R2
R1
R2

R3
R2
R2

R3
R3
R3

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R2
R2
R2

R3
R3
R3

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R2
R2
R2

R3
R3
R3
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เลขที่
หนวย
B742

B743

B75
B751

B752

B753

B754

B755

104

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
บํารุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของเครื่องจักร เครือ่ งมือ
และอุปกรณในการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- บํารุงรักษาความสะอาดของเครือ่ งจักร เครื่องมือและอุปกรณ
- จัดเก็บรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
บํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย/กฎหมายอาหารที่เกี่ยวของ
- บํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาการปฏิบตั ิงานผลิตเนื้อสุกร
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับ
- กําหนดกฎระเบียบขอบังคั
- ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน
- กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในงาน
- ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานและผลงาน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
บันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- กําหนดรูปแบบ ขอมูลและวิธกี ารบันทึก/รายงาน
- บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
- จัดเก็บบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
สื่อสารในการดําเนินงานตามหลักการ
- กําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสาร
- เลือก ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสาร
- สื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
สอน/เสนอแนะ/กํากับดูแล/แกปญหาตามหลักการ
- กําหนดรูปแบบและวิธีการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน
- สอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
- กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
- แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

R1
R1
R1

R1
R2
R2

R2
R2
R2

R3
R3
R3

R1
R1
R1

R1
R1
R2

R2
R2
R2

R2
R2
R3

R1
R1
R1
R1

R1
R2
R2
R2

R2
R3
R2
R2

R2
R3
R2
R3

R1
R1
R1
R1
R1

R2
R1
R1
R1
R2

R2
R2
R3
R2
R2

R2
R2
R3
R3
R3

E1
R1
R1

E2
R2
R1

R1
R3
R2

R2
R2
R3

R1
R1
R1
R1

R2
R2
R2
R2

R2
R2
R2
R2

R2
R3
R2
R3

E1

E1

R1

R2

E1
E1
E1
R1

E1
E1
R1
R2

R1
R1
R2
R2

R2
R2
R3
R2

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

เลขที่
หนวย
B756

หนาที่หลัก ชื่อหนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย
สราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางผูร วมงานและผูมาติดตอ
- กําหนดรูปแบบและวิธีการสราง/รักษาสัมพันธภาพ
- สราง/รักษาสัมพันธภาพ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปวช. 1-2

ปวช. 3

ปวส.

ป. ตรี

E1
R1
R1

E1
R1
R2

R1
R1
R2

R2
R2
R2

105

106

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

เกณฑการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนือ้ สัตว
รหัส
B1
B11
B111

B112

เกณฑการประเมิน
จัดการงานฆาสุกร
เตรียมการกอนการฆาสุกร
เตรียมพื้นที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
1 = สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นที่รับสุกรมีชีวติ และคอกพักสุกรตามวิธี และแผนปฏิบัติงานที่กําหนดได
2 = สามารถคํานวณและใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นทีร่ ับสุกรมีชีวิตและคอกพักสุกรได ตามคูมือ/
เอกสารกํากับการใช
3 = สามารถเลือก คํานวณ และใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นที่รับสุกรมีชีวิตและคอกพักสุกร และ
สามารถวางแผนการใชคอกพักและพักคอกไดถูกตองตามหลักการ
- เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ
1 = เตรียม ทําความสะอาดและหรือฆาเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ และจัดเก็บหลังการปฏิบัติงานตามคูมือ/ขอกําหนดของ
โรงงานได
2 = เตรียม ทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุมและแกไขขอบกพรองขั้นพื้นฐาน/เบือ้ งตนของเครื่องมืออุปกรณ
บํารุงรักษาภายหลังปฏิบัติงานได
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
1 = ตรวจสอบความพรอมใชงานของระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ ได
2 = ตรวจสอบความพรอมใชงาน ควบคุมและแกไขขอบกพรองเบื้องตน/ขั้นพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก
(ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
3 = จัดวาง/ปรับปรุงระบบ ควบคุมการทํางาน แกไขและซอมบํารุงสิง่ อํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัตงิ านอยางมี
ประสิทธิภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
1 = มีความรูและทักษะในการเตรียมและปฏิบัติงานในงานเตรียมการกอนการฆาสุกรตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = มีความรูและทักษะในการเตรียม แกไขขอบกพรอง/ซอมบํารุงเบื้องตนในงานเตรียมการกอนการฆาสุกร
3 = มีความรูและทักษะในการใชหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหา
ในงานเตรียมการกอนการฆาสุกรใหมีประสิทธิภาพ
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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ตรวจรับสุกรมีชีวติ ตามหลักการและกระบวนการ
- ตรวจเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวิต
1 = ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวิตตามขอกําหนดของโรงงานได
2 = ตรวจสอบความครบถวนและเชื่อถือไดของเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการรับสุกรมีชีวิต และสามารถตัดสินใจในการรับ
หรือไมรับสุกรมีชวี ิตได
- ตรวจสอบน้ําหนักสุกรมีชีวิต
1 = ตรวจสอบน้ําหนักของสุกรมีชีวิตได
2 = ตรวจสอบน้ําหนักและสามารถตัดสินใจในการรับหรือไมรับสุกรมีชีวติ ได
- ตรวจสอบสภาพสุกร
1 = ตรวจสอบสภาพวิการภายนอกและสภาพผิดปกติของสุกรตามขอกําหนดของโรงงานได
2 = ตรวจสอบสภาพวิการภายนอก สภาพผิดปกติของสุกรและและสามารถตัดสินใจในการรับหรือไมรับสุกรมีชีวิตได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
พักสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- ตอนสุกรมีชีวิตเขาคอกพัก
1 = ตอนสุกรมีชีวิตเขาคอกพักไดตามวิธีการ/แผนงานทีก่ ําหนดไว โดยสุกรและผูปฏิบัติงานไมไดรับบาดเจ็บ
2 = ตอนสุกรมีชีวิตเขาคอกพักและแกไขปญหาได โดยสุกรและผูปฏิบัติงานไมไดรับบาดเจ็บ
- จัดการดูแลสุกรมีชีวิตในคอกพัก
1 = ดูแลสุกรมีชีวิตในคอกพักตามวิธีการที่กําหนดได
2 = ดูแล ปรับปรุงและแกไขปญหาการจัดการสุกรมีชีวิตในคอกพักตามหลักสวัสดิภาพสัตว (Animal welfare) ได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ฆาสุกร
เตรียมพื้นที่ เครือ่ งจักร เครื่องมือและสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
1 = สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อตามวิธีที่กําหนดได
2 = สามารถคํานวณและใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อไดตามคูมือ/เอกสารกํากับการใช
3 = สามารถเลือกใชวธิ ีการทําความสะอาด คํานวณและใชสารเคมีในการฆาเชื้อได
- เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร
1 = เตรียม ทําความสะอาดและหรือฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และจัดเก็บหลังการปฏิบตั ิงานตามคูมือ/ขอกําหนดของ
โรงงานได
2 = เตรียม ทําความสะอาดและหรือฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษา และจัดเก็บ
หลังการปฏิบัติงานตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
3 = เตรียม ทําความสะอาดและหรือฆาเชื้อ พรอมทั้งตรวจสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม ตรวจปรับสภาวะการทํางาน
ของเครื่องมือ เครื่องจักร แกไขขอบกพรองเบื้องตน/ขั้นพื้นฐาน บํารุงรักษาหลังการปฏิบัติงานตามคูมอื /ขอกําหนด
ของโรงงานได
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- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
1 = ตรวจสอบความพรอมใชงานของสิ่งอํานวยความสะดวก (ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
2 = ตรวจสอบความพรอมใชงาน ควบคุมและแกไขขอขัดของเบื้องตน/ขัน้ พื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก (ระบบน้ํา
ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
3 = จัดวาง/ปรับปรุงระบบ ควบคุมการทํางาน แกไขและซอมบํารุงสิง่ อํานวยความสะดวก (ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบ
กําจัดของเสีย ฯลฯ) ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุและอุปกรณ
1 = เตรียมทําความสะอาดและฆาเชื้อ จัดเก็บวัสดุและอุปกรณตามวิธีที่กาํ หนด/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียมทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บวัสดุและอุปกรณตามคูมือ
การใชงานได
3 = เลือกใช เตรียม ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
1 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชและปฏิบัติงานในงานฆาสุกรตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใช ปฏิบัติงาน แกไขขอบกพรอง/ซอมบํารุงเบื้องตนในงานฆาสุกร
3 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหา
ในงานฆาสุกรใหมีประสิทธิภาพ
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ทําใหสกุ รสลบตามหลักการและกระบวนการ
- ตอนสุกรเขาพืน้ ที่ทําสลบ
1 = ตอนสุกรเขาพืน้ ที่ทําสลบไดตามวิธกี ารที่กาํ หนด โดยสุกรและผูปฏิบัติงานไมไดรับบาดเจ็บ และสุกรเกิดความเครียด
นอยที่สุดหรือไมเกิดเลย
2 = จัดลําดับฟารม/สุกร เลือกใชอุปกรณ/วิธีการตอนสุกรเขาพื้นที่ทําสลบ และแกไขปญหาเบื้องตนได โดยสุกรและ
ผูปฏิบัติงานไมไดรับบาดเจ็บ และสุกรเกิดความเครียดนอยทีส่ ุดหรือไมเกิดเลย
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- ทําใหสุกรสลบ
1 = สามารถทําใหสกุ รสลบตามวิธกี ารที่กําหนดได และผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
2 = สามารถทําใหสกุ รสลบตามวิธกี าร ปรับปรุงแกไขความบกพรองที่เกิดในการปฏิบัตงิ านได ผูปฏิบัติงานปลอดภัย
และสุกรเกิดความเครียดนอยทีส่ ดุ
3 = ควบคุม ปรับปรุง/พัฒนาวิธกี ารทําใหสุกรสลบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตรวจสภาพสุกรหลังทําใหสลบ
1 = ตรวจสภาพสุกรหลังทําใหสลบตามที่กําหนดได
2 = ตรวจสภาพสุกรหลังทําใหสลบ และสามารถแกไขความบกพรอง/ปญหาในการปฏิบัตงิ าน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เอาเลือดสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
- เอาเลือดสุกรออก
1 = เอาเลือดสุกรออกตามวิธีที่กําหนดได
2 = เอาเลือดสุกรออกตามวิธีการ ควบคุม ปรับปรุง/แกไขความบกพรองในที่ปฏิบัติ
- ตรวจสภาพซากสุกรหลังจากเอาเลือดออก
1 = ตรวจสภาพซากสุกรและเลือดสุกรตามขอกําหนดได
2 = ตรวจสภาพซากสุกร เลือดสุกร สามารถปรับปรุง/แกไขความบกพรอง และตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
กําจัดขนสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมน้าํ รอน
1 = เตรียมน้ํารอนใหมีปริมาณและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านตามวิธีการที่กําหนดได
2 = เตรียมน้ํารอน ควบคุมและตัดสินใจในการปรับเปลีย่ นน้าํ แกไขขอบกพรองในงานที่ปฏิบัติได
- กําจัดขนสุกร
1 = กําจัดขนสุกรตามวิธีการทีก่ ําหนดได
2 = กําจัดขนสุกร ควบคุม ปรับปรุง/แกไขขอบกพรองในงานที่ปฏิบัติได
- ตรวจสภาพซากสุกรหลังกําจัดขน
1 = ตรวจสภาพซากสุกรหลังกําจัดขนตามขอกําหนดได
2 = ตรวจสภาพซากสุกรหลังกําจัดขน ปรับปรุง/แกไขขอบกพรองในงานที่ปฏิบัติได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ทําความสะอาดสุกรหลังการฆาตามหลักการและกระบวนการ
- ทําความสะอาดซากสุกร
1 = ทําความสะอาดซากสุกรตามวิธีการที่กําหนดได
2 = ทําความสะอาดซากสุกร ปรับปรุง/แกไขขอบกพรองในงานที่ปฏิบัติได
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- ตรวจสภาพซากสุกรหลังการทําความสะอาด
1 = ตรวจสภาพซากสุกรหลังการทําความสะอาดตามขอกําหนดได
2 = ตรวจสภาพซากสุกรหลังการทําความสะอาด ปรับปรุง/แกไขขอบกพรองในงานที่ปฏิบัติได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
จัดการชําแหละซากสุกร
เตรียมการกอนการชําแหละซากสุกร
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
1 = สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อตามวิธีที่กําหนดได
2 = สามารถคํานวณและใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อไดตามคูมือ/เอกสารกํากับการใช
3 = สามารถเลือก คํานวณ และใชวธิ ีการและหรือสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อได
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
1 = ตรวจสอบความพรอมใชงานของสิ่งอํานวยความสะดวก (ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
2 = ตรวจสอบความพรอมใชงาน ควบคุมและแกไขขอบกพรองเบื้องตน/ขั้นพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก
(ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
3 = จัดวาง/ปรับปรุงระบบ ควบคุมการทํางาน แกไขและซอมบํารุงสิง่ อํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัตงิ านอยางมี
ประสิทธิภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องจักรหลังการปฏิบัติงานตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องจักรหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องจักร แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งจักรภายหลังปฏิบัติงานได
- เตรียมเครื่องมือ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องมือการปฏิบัตงิ านตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องมือ แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งมือภายหลังปฏิบัตงิ านได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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เตรียมอุปกรณและวัสดุตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณการปฏิบัติงานตามคูมอื /ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช จัดปริมาณ ตรวจสอบสภาพ แกไขขอบกพรอง บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณภายหลังปฏิบัติงานได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
1 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชและปฏิบัติงานในงานจัดการชําแหละซากสุกรตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใช ปฏิบัติงาน แกไขขอบกพรอง/ซอมบํารุงเบื้องตนในงานจัดการชําแหละซากสุกร
3 = มีความรูและทักษะในการใชหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหา
ในงานจัดการชําแหละซากสุกรใหมปี ระสิทธิภาพ
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ชําแหละซากสุกร
ตัดหัวสุกรออกตามหลักการและกระบวนการ
- ตัดหัวสุกร
ตัดหัวสุกรตามมาตรฐานสินคาได
- ตรวจสภาพของหัวสุกรและซากสุกร
1 = ตรวจสภาพของหัวสุกรและซากสุกรได
2 = ตรวจสภาพของหัวสุกร ซากสุกร ปรับปรุง/แกไขความบกพรองและตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
จัดการเครื่องในสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เอาเครื่องในสุกรออก
เอาเครื่องในสุกรออกตามวิธกี ารและขอกําหนดของโรงงานได
- คัดแยก ตัดแตงและทําความสะอาดเครื่องใน
1 = คัดแยก ตัดแตงและทําความสะอาดเครื่องในตามวิธกี ารและขอกําหนดของโรงงานได
2 = คัดแยก ตัดแตง ทําความสะอาด และควบคุมคุณภาพของเครื่องในตามมาตรฐานสินคา/มาตรฐานอาหารปลอดภัย
และแกไขปญหางานที่ปฏิบัติได
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- เก็บรักษาเครื่องใน
1 = เก็บรักษาเครื่องในตามวิธีการและขอกําหนดของโรงงานได
2 = กําหนดขั้นตอน วิธีการ ควบคุมและแกไขปญหาในการเก็บรักษาเครื่องในได
- ตรวจสภาพของเครื่องใน
1 = ตรวจสอบปริมาณและสภาพของเครื่องในตามขอกําหนดของโรงงานได
2 = ควบคุม ตรวจสอบ แกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ผาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- จัดการซากสุกรกอนผาซาก
1 = เตรียมและทําความสะอาดซากสุกรตามวิธีการและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
2 = เตรียม ทําความสะอาดและแกไขปญหาในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
- ผาซากสุกร
1 = ผาซากสุกรตามวิธีการและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
2 = กําหนดขั้นตอน วิธีการ ควบคุมและแกไขปญหาในการผาซากสุกรได
- การจัดการซากสุกรหลังผาซาก
1 = เตรียมและทําความสะอาดซากสุกรตามวิธีการและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
2 = เตรียม ทําความสะอาดและแกไขปญหาในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตรวจคุณภาพซากสุกรและเครื่องในตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ
1 = เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพซากสุกรและเครื่องในตามที่กําหนดได
2 = เลือก เตรียม ใชและตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณในตรวจสอบคุณภาพใหเหมาะสมกับงานได
3 = เลือก เตรียม ตรวจสอบสภาพ ควบคุมและแกไขปญหาของเครื่องมือ อุปกรณในตรวจสอบคุณภาพได
- ตรวจสอบคุณภาพซากสุกรและเครื่องในสุกร
1 = ตรวจสอบการปนเปอนและวิการของซากสุกรและเครื่องในตามขอกําหนดของโรงงานได
2 = ตรวจสอบ ควบคุม แกไขปญหา และสามารถตัดสินใจใหหรือไมใหผา นการตรวจสอบคุณภาพซากสุกรและเครื่องใน
ได
- บํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณหลังใชงาน
1 = บํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณหลังใชงานตามวิธีการหรือขอกําหนดของโรงงานได
2 = บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณหลังใชงานตามคูมือ/มาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = ตรวจสอบสภาพ แกไขปญหา บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณหลังใชงานได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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เก็บรักษาซากสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เก็บรักษาซากสุกร
1 = เก็บรักษาซากสุกรตามวิธีการ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
2 = กําหนดขั้นตอน วิธีการ ควบคุมและแกไขปญหาในการเก็บรักษาซากสุกรได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
จัดการตัดแตงซากสุกร
เตรียมการกอนการตัดแตงซากสุกร
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
1 = สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อตามวิธีที่กําหนดได
2 = สามารถคํานวณและใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อไดตามคูมือ/เอกสารกํากับการใช
3 = สามารถเลือก คํานวณ และใชวธิ ีการและหรือสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อได
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
1 = ตรวจสอบความพรอมใชงานของสิ่งอํานวยความสะดวก (ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
2 = ตรวจสอบความพรอมใชงาน ควบคุมและแกไขขอบกพรองเบื้องตน/ขั้นพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก
(ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
3 = จัดวาง/ปรับปรุงระบบ ควบคุมการทํางาน แกไขและซอมบํารุงสิง่ อํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัตงิ านอยางมี
ประสิทธิภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องจักรหลังการปฏิบัติงานตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องจักรหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องจักร แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งจักรภายหลังปฏิบัติงานได
- เตรียมเครื่องมือ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องมือการปฏิบัตงิ านตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องมือ แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งมือภายหลังปฏิบัตงิ านได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณการปฏิบัติงานตามคูมอื /ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช จัดปริมาณ ตรวจสอบสภาพ แกไขขอบกพรอง บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณภายหลังปฏิบัติงานได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
1 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชและปฏิบัติงานในงานจัดการตัดแตงซากสุกรตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใช ปฏิบัติงาน แกไขขอบกพรอง/ซอมบํารุงเบื้องตนในงานจัดการตัดแตงซากสุกร
3 = มีความรูและทักษะในการใชหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหา
ในงานจัดการตัดแตงซากสุกรใหมปี ระสิทธิภาพ
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตัดแตงชิ้นสวนซากสุกร
ตัดแตงชิ้นสวนใหญตามหลักการและกระบวนการ
- ตัดแตงชิน้ สวนใหญ
1 = ตัดแยก ตัดแตงและเลาะกระดูกจากซากสุกรและชิน้ สวนเนื้อสุกรตามกายวิภาคของสุกรและมาตรฐานสินคาได
2 = ตัดแตงและเลาะกระดูก ควบคุมคุณภาพซากสุกรและชิ้นสวนเนือ้ สุกร แกไขปญหาในการปฏิบัติงานตัดแตง ชิ้นสวน
ใหญตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = ควบคุมและตรวจสอบปริมาณซากและผลผลิตที่ไดจากการตัดแตงตามแผนการผลิต มาตรฐานสินคาและมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย และแกไขปญหาได
- คัดแยกซากและชิ้นสวนใหญ
1 = คัดแยกซากและชิน้ สวนเนื้อสุกรตามที่มาและกายวิภาคของสุกรได
2 = ดูแล ควบคุม แกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติไดตามมาตรฐานสินคาและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- ตรวจสภาพชิน้ สวนใหญ
1 = ตรวจปริมาณและลักษณะ/สภาพของชิน้ สวนใหญตามมาตรฐานของสินคาได
2 = ดูแล ตรวจสอบ แกไขปญหาและตัดสินใจใหหรือไมใหผานการตรวจสภาพตามมาตรฐานสินคาและมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยได
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- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตัดแตงชิ้นสวนยอยตามหลักการและกระบวนการ
- ตัดแตงชิน้ สวนยอย
1 = ตัดแตงชิ้นสวนยอยโดยใชอุปกรณอยางงายได
2 = ตัดแตงชิ้นสวนยอยโดยใชเครือ่ งจักร เครื่องมือได
3 = ควบคุมและตรวจสอบปริมาณผลผลิตที่ไดจากการตัดแตงตามแผนการผลิต มาตรฐานสินคาและมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย และแกไขปญหาได
- คัดแยกซากและชิ้นสวนยอย
1 = คัดแยกซากและชิน้ สวนยอยตามทีม่ าและสรีระของสุกรได
2 = ดูแล ควบคุม แกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติไดตามมาตรฐานสินคาและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- ตรวจสภาพชิน้ สวนยอย
1 = ตรวจปริมาณและลักษณะ/สภาพของชิน้ สวนยอยตามมาตรฐานของสินคาได
2 = ควบคุม ตรวจสอบ แกไขปญหาและตัดสินใจใหหรือไมใหผานการตรวจสภาพตามมาตรฐานสินคาและมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียม ใช บํารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
1 = เลือก เตรียม ใช บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑตามที่กําหนดได
2 = เลือก เตรียม ใช ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพใหเหมาะสมกับงาน
3 = เลือก เตรียม ตรวจสอบสภาพ ควบคุมและแกไขปญหาของเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑได
- สุมตัวอยาง/เก็บตัวอยาง
1 = สุม/เก็บตัวอยางตามที่กําหนดได
2 = สุม/เก็บตัวอยางโดยใชแผนการสุมตัวอยาง
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
1 = ตรวจสอบคุณภาพและการปนเปอนทางกายภาพและประสาทสัมผัสได
2 = ตรวจสอบคุณภาพและการปนเปอนทางเคมีและจุลนิ ทรียได
3 = ควบคุมและแกไขปญหาในการตรวจสอบคุณภาพ และตัดสินใจใหหรือไมใหผลิตภัณฑผานการตรวจสอบคุณภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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รหัส
B4
B41
B411

B412

B413

เกณฑการประเมิน
จัดการบรรจุภัณฑ
เตรียมการกอนการบรรจุภัณฑ
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
1 = สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อตามวิธีที่กําหนดได
2 = สามารถคํานวณและใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อไดตามคูมือ/เอกสารกํากับการใช
3 = สามารถเลือก คํานวณ และใชวธิ ีการและหรือสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อได
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
1 = ตรวจสอบความพรอมใชงานของสิ่งอํานวยความสะดวก (ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
2 = ตรวจสอบความพรอมใชงาน ควบคุมและแกไขขอบกพรองเบื้องตน/ขั้นพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก
(ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
3 = จัดวาง/ปรับปรุงระบบ ควบคุมการทํางาน แกไขและซอมบํารุงสิง่ อํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัตงิ านอยางมี
ประสิทธิภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องจักรหลังการปฏิบัติงานตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องจักรหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องจักร แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งจักรภายหลังปฏิบัติงานได
- เตรียมเครื่องมือ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องมือการปฏิบัตงิ านตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องมือ แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งมือภายหลังปฏิบัตงิ านได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณการปฏิบัติงานตามคูมอื /ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช จัดปริมาณ ตรวจสอบสภาพ แกไขขอบกพรอง บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณภายหลังปฏิบัติงานได
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รหัส

B414

B42
B421

B422

118

เกณฑการประเมิน
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
1 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชและปฏิบัติงานในงานจัดการชําแหละซากสุกรตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใช ปฏิบัติงาน แกไขขอบกพรอง/ซอมบํารุงเบื้องตนในงานจัดการชําแหละซากสุกร
3 = มีความรูและทักษะในการใชหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหา
ในงานจัดการชําแหละซากสุกรใหมปี ระสิทธิภาพ
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
บรรจุชิ้นสวนเนื้อสุกร
บรรจุช้นิ สวนเนือ้ สุกรตามหลักการและกระบวนการ
- บรรจุชน้ิ สวนเนื้อสุกร
1 = บรรจุชิ้นสวนเนือ้ สุกรโดยใชอุปกรณ/เครื่องมือตามวิธีการที่บรรจุและมาตรฐานสิคาได
2 = บรรจุชิ้นสวนเนือ้ สุกรโดยใชเครื่องมือ/เครื่องจักรตามวิธีการที่บรรจุและมาตรฐานสิคา ได
3 = ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ ตัวบรรจุภณ
ั ฑ ผลผลิต และแกไขปญหาในงานที่ปฏิบัติตามแผนการผลิต
มาตรฐานสินคาและหรือมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
- ตรวจสอบผลิตภัณฑเนื้อสุกรภายหลังการบรรจุ
1 = ตรวจปริมาณ น้ําหนัก ลักษณะของบรรจุภัณฑ (ฉีก ขาด รั่ว ฯลฯ) ตําหนิสนิ คาตามมาตรฐานสินคาได
2 = ควบคุม ตรวจสอบ แกไขปญหาและตัดสินใจใหหรือไมใหผานการตรวจสอบตามมาตรฐานสินคาและหรือมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตรวจคุณภาพหลังบรรจุตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
1 = เลือก เตรียม ใช บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพตามที่กาํ หนดได
2 = เลือก เตรียม ใช ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพใหเหมาะสมกับงาน
ได
3 = เลือก เตรียม ตรวจสอบสภาพ ควบคุมและแกไขปญหาของเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพได
- สุมตัวอยาง/เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเนื้อสุกร
1 = สุม/เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามที่กําหนดได
2 = สุม/เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเนื้อสุกรโดยใชแผนการสุมตัวอยางได
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B5
B51
B511

B512

เกณฑการประเมิน
- ตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ
1 = ตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑทางกายภาพและประสาทสัมผัสตามวิธีการที่กาํ หนดได
2 = ควบคุมการตรวจสอบ แกไขปญหาและตัดสินใจใหหรือไมใหผานการตรวจสอบตามมาตรฐานสินคาและมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
จัดการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมการกอนการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมพื้นที่และสิง่ อํานวยความสะดวกตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
1 = สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อตามวิธีที่กําหนดได
2 = สามารถคํานวณและใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อไดตามคูมือ/เอกสารกํากับการใช จัดเตรียมสภาวะ
การเก็บรักษา (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ฯลฯ) ได
3 = สามารถเลือก คํานวณ และใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ ควบคุมสภาวะการเก็บรักษา และแกไข
ปญหาเบื้องตนได
- เตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
1 = ตรวจสอบความพรอมใชงานของสิ่งอํานวยความสะดวก (ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
2 = ตรวจสอบความพรอมใชงาน ควบคุมและแกไขขอบกพรองเบื้องตน/ขั้นพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก
(ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย ฯลฯ) ได
3 = จัดวาง/ปรับปรุงระบบ ควบคุมการทํางาน แกไขและซอมบํารุงสิง่ อํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัตงิ านอยางมี
ประสิทธิภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องจักร
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องจักรหลังการปฏิบัติงานตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องจักรหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องจักร แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งจักรภายหลังปฏิบัติงานได
- เตรียมเครื่องมือ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และจัดเก็บเครื่องมือการปฏิบัตงิ านตามคูมือ/ขอกําหนดของโรงงานได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและฆาเชื้อ ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือหลังการ
ปฏิบัติงานตามคูมือได
3 = เลือกใช ตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงาน ควบคุม/ตรวจปรับสภาวะการทํางานของเครื่องมือ แกไขขอบกพรอง
ขั้นพื้นฐาน และบํารุงรักษาเครือ่ งมือภายหลังปฏิบัตงิ านได
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- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมวัสดุและอุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ
1 = เตรียมวัสดุ อุปกรณตามที่กาํ หนดได
2 = ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณทางกายภาพตามมาตรฐานสินคา และเตรียมอุปกรณ บํารุงรักษาและจัดเก็บตามขอกําหนด/
คูมือการใชงานได
3 = ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณทางจุลินทรียและหรือเคมีตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เตรียมอุปกรณใหพรอมใชงาน
บํารุงรักษา จัดเก็บและแกไขปญหาได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมความพรอมผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
1 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชและปฏิบัติงานในงานจัดการชําแหละซากสุกรตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใช ปฏิบัติงาน แกไขขอบกพรอง/ซอมบํารุงเบื้องตนในงานจัดการชําแหละซากสุกร
3 = มีความรูและทักษะในการใชหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหา
ในงานจัดการชําแหละซากสุกรใหมปี ระสิทธิภาพ
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- ขนยาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑ
1 = ขนยาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑเปนหมวดหมูตามลําดับการผลิตกอน-หลัง/การสงมอบตามที่กําหนดไวได
2 = กําหนดระบบควบคุม ตรวจสอบและแกไขปญหาในงานที่ปฏิบัตไิ ด
- จัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ
1 = จัดพื้นที่และสภาวะเก็บรักษาผลิตภัณฑตามที่กําหนดได
2 = จัดพื้นที่และสภาวะเก็บรักษา ควบคุม ตรวจสอบและแกไขปญหาในการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกขอมูลการเก็บรักษา การปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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ตรวจสอบคุณภาพระหวางการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
1 = เลือก เตรียม ใช บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพตามที่กาํ หนดได
2 = เลือก เตรียม ใช ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพใหเหมาะสมกับงาน
ได
3 = เลือก เตรียม ตรวจสอบสภาพ ควบคุมและแกไขปญหาของเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพได
- สุมตัวอยาง/เก็บตัวอยาง
1 = สุม/เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามที่กําหนดได
2 = สุม/เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเนื้อสุกรโดยใชแผนการสุมตัวอยางได
- ตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ
1 = ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑทางกายภาพตามวิธีการที่กําหนดได
2 = ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ สภาวะการเก็บรักษาตามมาตรฐานสินคาและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ สภาวะการเก็บรักษา ปรับปรุงและแกไขปญหา และตัดสินใจใหหรือไมใหผาน
การตรวจสอบได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
จัดการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมการกอนการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
เตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกรกอนการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมผลิตภัณฑเนื้อสุกร
1 = จัดเตรียม ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑทางกายภาพตามที่กําหนดได
2 = ควบคุมการจัดเตรียม (จํานวน ประเภท/ชนิด) ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอง ครบถวนของผลิตภัณฑตาม
มาตรฐานสินคาและใบสั่งซื้อ และแกไขปญหาได
- ตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกร
1 = ตรวจสอบสภาพความพรอมของผลิตภัณฑ ไดแก อุณหภูมิของผลิตภัณฑ ความสมบูรณของขอมูลและบรรจุภณ
ั ฑ
ตามที่กําหนดได
2 = ควบคุม ตรวจสอบสภาพความพรอมเพื่อการขนสง แกไขปญหาและตัดสินใจใหหรือไมใหผานการตรวจสอบได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมพาหนะในการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมพาหนะ
1 = เลือก เตรียมพาหนะและสภาวะระหวางการขนสงตามที่กําหนดได
2 = กําหนดพาหนะและสภาวะระหวางการขนสงไดเหมาะสมกับผลิตภัณฑและขอกําหนดของกฎหมาย และแกไขปญหา
ในงานที่ปฏิบัติได
- ตรวจสอบสภาพความพรอม
1 = ตรวจสภาพความพรอมใชงานของพาหนะตามวิธีการที่กําหนดของโรงงาน
2 = ตรวจสอบความพรอมใชงานของพาหนะและสภาวะระหวางการขนสง และบํารุงรักษาพาหนะตามคูมือการใชงานได
3 = ควบคุม ตรวจสอบ ซอมบํารุงและแกปญหาพาหนะใหอยูในสภาพพรอมใชงานได
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- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมความพรอมผูปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมความรูแ ละทักษะในงาน
1 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชและปฏิบัติงานในงานจัดการขนสงผลิตภัณฑเนือ้ สุกรตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใช ปฏิบัติงาน แกไขขอบกพรอง/ซอมบํารุงเบื้องตนในงานจัดการขนสงผลิตภัณฑ
เนื้อสุกร
3 = มีความรูและทักษะในการเตรียม ใชหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหา
ในงานจัดการขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรใหมีประสิทธิภาพ
- จัดการสุขลักษณะสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบ/ขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกร
ขนสงผลิตภัณฑเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- ขนถาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑ
1 = ขนถาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑไดถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนด/ใบสั่งสินคาได
2 = กําหนดวิธีการขนถาย จัดเรียง จัดวางไดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ การสงมอบและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขการขนถาย จัดเรียง จัดวางผลิตภัณฑได
- ตรวจสอบสภาวะการขนสงผลิตภัณฑ
1 = ตรวจสอบสภาวะระหวางการขนสงผลิตภัณฑตามที่กาํ หนดได
2 = ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขสภาวะระหวางการขนสงผลิตภัณฑได
- จัดทําเอกสารสงมอบและตรวจรับสินคา
1 = จัดทําเอกสารรายงานการสงมอบและตรวจรับสินคาตามที่กําหนดได
2 = ควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารการสงมอบและตรวจรับสินคาได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสุกรระหวางการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
1 = เลือก เตรียม ใช บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพตามที่กาํ หนดได
2 = เลือก เตรียม ใช ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพใหเหมาะสมกับงาน
ได
3 = เลือก เตรียม ตรวจสอบสภาพ ควบคุมและแกไขปญหาของเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพได
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- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเนือ้ สุกร
1 = ตรวจสอบคุณภาพและการปนเปอนของผลิตภัณฑเนื้อสุกร (บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ) ทางกายภาพตามที่กําหนด
ได
2 = ควบคุม ตรวจสอบ แกไขปญหาในการตรวจสอบคุณภาพและการปนเปอนของผลิตภัณฑ (บรรจุภัณฑและ
ผลิตภัณฑ) ทางกายภาพ และสามารถตัดสินใจใหหรือไมใหผานการตรวจสอบได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
บริหารจัดการมาตรฐานงานผลิตเนื้อสุกร
จัดระบบงานผลิตเนื้อสุกร
จัดระบบงานและพื้นที่ปฏิบัติงานตามผังโรงงาน
- จัดระบบงาน
1 = จัดวางระบบงานไดเหมาะสม ตอเนือ่ ง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยตามลักษณะงานและลําดับการผลิต
2 = จัดวางและควบคุมระบบงาน ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพได
- จัดพื้นที่ปฏิบัตงิ าน
1 = จัดแบงสัดสวน วางแผนผังพื้นที่ปฏิบัติงานตามลําดับการผลิตกอน-หลังไดอยางเหมาะสม ตอเนื่อง สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยตามลักษณะงานได
2 = กําหนดพื้นที่ จัดแบงสัดสวน วางแผนผัง ปรับปรุง/พัฒนาและแกไขปญหาใหสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
จัดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการปฏิบัติงานตามระบบงาน
- จัดระบบการจัดการเกี่ยวกับเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณ
1 = จัดวางระบบการจัดการเกี่ยวกับเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณไดเหมาะสม สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงาน
2 = จัดวางระบบและควบคุมการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพได
- ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
1 = ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณตามระบบได
2 = ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาในการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณได และ
สามารถตัดสินใจใหผานหรือไมใหผานการตรวจสอบได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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จัดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงานผลิตเนื้อสุกรตามหลักการและกระบวนการ
- กําหนดกฎระเบียบและแผนการปฏิบัติงาน
1 = กําหนดกฎระเบียบในการทํางานและวางแผนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพและมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยได
2 = กําหนดกฎระเบียบและวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหา ใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพได
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนงาน
1 = ตรวจสอบการปฏิบัติตนของผูปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติงานตามลําดับกอน-หลัง และหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานได
2 = ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของผูป ฏิบัติงาน และสามารถ
ตัดสินใจในการใหรางวัลหรือลงโทษผูปฏิบัติงานได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามคูมือ
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ
1 = ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณกอน-หลังการใชงานตามที่กําหนดได
2 = ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณตามคูมือการใชงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = ควบคุม ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณเพื่อความปลอดภัยของผูป ฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการผลิตได
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
1 = ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกอน-หลังการใชงานตามที่กําหนดได
2 = ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามคูมือการใชงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = ควบคุม ตรวจสอบสภาพจักรเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการผลิตได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาตามหลักการและกระบวนการ
- เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1 = เบิก-จาย เตรียม ใชและจัดเก็บ (สงคืน) เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรตามที่กําหนดได
2 = เลือก เบิก-จาย เตรียม ควบคุมการใช บํารุงรักษา จัดเก็บ (สงคืน) เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุงรักษา
ตามประเภท ชนิด จํานวน และลักษณะที่บกพรอง/ผิดปกติของเครื่องมือเครื่องจักรได
3 = ควบคุมการเลือก เบิก-จาย เตรียม ใช จัดเก็บ (สงคืน) ปรับปรุง/แกไขปญหาในการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
ในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรได
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1 = ตรวจสอบสภาพและปริมาณเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงรักษาตามวิธีที่กําหนดได
2 = ตรวจสอบสภาพและปริมาณเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงรักษาตามคูม ือการใชงาน และลักษณะของ
การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักรได
3 = ควบคุม ตรวจสอบสภาพ ปรับปรุง/แกไขปญหาของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร และสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานได
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- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณตามหลักการและกระบวนการ
- ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
1 = ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตามวิธีการ/ระยะเวลาที่กําหนดในคูมือการใชงานได
2 = ซอมบํารุง ตรวจปรับ/แกไขเครือ่ งมือ อุปกรณตามลักษณะอาการทีผ่ ิดปกติ/บกพรองได
3 = ควบคุม ซอมบํารุง ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาขอบกพรองผิดปกติของเครื่องมือ อุปกรณ และสามารถตัดสินใจ
ในการใชหรือไมใชเครื่องมือ อุปกรณเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบตั ิงานและหรือผูบริโภคได
- ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร
1 = ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรตามวิธกี าร/ระยะเวลาทีก่ ําหนดในคูมือการใชงานได
2 = ซอมบํารุง ตรวจปรับ/แกไขเครือ่ งจักรตามลักษณะอาการที่ผิดปกติ/บกพรองได
3 = ควบคุม ซอมบํารุง ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาขอบกพรองผิดปกติของเครื่องจักร และสามารถตัดสินใจในการใช
หรือไมใชเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและหรือผูบริโภคได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณได
3 = เลือก ใช ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และแกไขปญหาได
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพกอนการผลิต
1 = ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และตรวจวัดสภาวะในกระบวนการกอนการผลิตตามขอกําหนดของโรงงานและ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยได
2 = วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจวัดได
3 = ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาในกระบวนการกอนการผลิตได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณได
3 = เลือก ใช ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และแกไขปญหาได
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- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
1 = ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และตรวจวัดสภาวะในกระบวนการระหวางการผลิตตามมาตรฐานสินคาและ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยได
2 = วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจวัดได
3 = ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาในกระบวนการระหวางการผลิตได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
- เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณได
2 = เตรียม ใช ทําความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณได
3 = เลือก ใช ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และแกไขปญหาได
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังการผลิต
1 = ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และตรวจวัดสภาวะในกระบวนการหลังการผลิตตามมาตรฐานสินคาและมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยได
2 = วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจวัดได
3 = ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาในกระบวนการหลังการผลิตได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
บํารุงรักษาสุขอนามัยและสภาพแวดลอมในงานผลิตเนื้อสุกร
บํารุงรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลในการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- แตงกายตามกฎระเบียบขอบังคับ
1 = ดูแลการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขอบังคับของโรงงานได
2 = ควบคุมดูแลการแตงกายของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = กําหนด ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาการแตงกายของผูปฏิบัติงานได
- บํารุงรักษาสุขลักษณะสวนบุคคล
1 = ดูแลสุขลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานตามขอกําหนดของโรงงานและมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
2 = ควบคุมดูแลสุขลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได
3 = ปรับปรุง เสริมสราง และแกไขปญหาสุขลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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บํารุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของเครื่องจักร เครือ่ งมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานตามหลักการและ
กระบวนการ
- บํารุงรักษาความสะอาดของเครือ่ งจักร เครื่องมือและอุปกรณ
1 = ทําความสะอาดและฆาเชื้อเครือ่ งจักร เครื่องมือและอุปกรณตามวิธีการที่กําหนดได
2 = กําหนดวิธีการทําความสะอาด คํานวณและใชสารเคมีในการฆาเชื้อตามคูมือ/เอกสารกํากับการใชครือ่ งจักร
เครื่องมือและอุปกรณได
3 = เลือก คํานวณและใชสารเคมีในการทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยได
- จัดเก็บรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
1 = จัดเก็บรักษาเครือ่ งจักร เครื่องมือและอุปกรณตามระบบที่กําหนดได
2 = จัดระบบการจัดเก็บรักษาเครือ่ งจักร เครื่องมือและอุปกรณตามชนิด/ลักษณะของงาน และมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ได
3 = ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาในการจัดเก็บรักษาเครือ่ งจักร เครื่องมือและอุปกรณได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
บํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย/กฎหมายอาหารที่เกี่ยวของ
- บํารุงรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
1 = ดูแล ทําความสะอาด ควบคุมสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่
เกี่ยวของได
2 = ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานได
- ตรวจสอบสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
1 = ตรวจสอบสภาพแวดลอม/ตรวจวัดสภาวะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ได
2 = ปรับปรุง/แกไขสภาพแวดลอม/สภาวะในการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายที่กําหนดได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
พัฒนาการปฏิบตั ิงานผลิตเนื้อสุกร
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับ
- กําหนดกฎระเบียบขอบังคับ
1 = กําหนดกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพและกฎหมายที่
เกี่ยวของได
2 = ปรับปรุง/พัฒนา แกไขปญหาใหผปู ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับ
1 = มีความรับผิดชอบและมีการปฏิบตั ิตนของผูปฏิบัตงิ านตามกฎระเบียบขอบังคับของโรงงาน
2 = ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขอบังคับของโรงงาน
3 = ปรับปรุง เสริมสรางและแกไขปญหาการปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานได
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- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
1 = ตรวจสอบการปฏิบัติตนของผูปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบขอบังคับของโรงงานได
2 = ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจใหผานหรือไมผานการตรวจสอบได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน
1 = มีการกําหนดปริมาณและคุณภาพในการปฏิบัตงิ านชัดเจนตามแผนปฏิบัติงาน/ใบสั่งสินคา
2 = กําหนดปริมาณและคุณภาพ ปรับปรุง/แกไข ใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับเวลาและตามมาตรฐานสินคา/
ใบสั่งสินคาได
- กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในงาน
1 = จัดบุคลากรที่มีความรู ทักษะและจํานวนเพียงพอ เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
2 = เสริมสรางความรู เพิ่ม/ลดจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
1 = มีความรับผิดชอบและชํานาญการในการปฏิบัตงิ าน
2 = มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและเชี่ยวชาญการในการปฏิบัติงาน
3 = มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เชีย่ วชาญและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานและผลงาน
1 = ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานและผลงานตามเกณฑการปฏิบัติงานได
2 = กําหนดเกณฑ ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานและผลงานตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพได
3 = ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง/แกไขปญหา และตัดสินใจใหผานหรือไมผานเกณฑการตรวจสอบได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
บันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- กําหนดรูปแบบ ขอมูลและวิธกี ารบันทึก/รายงาน
1 = กําหนดวิธีการและจัดทําแบบบันทึกขอมูลการปฏิบตั ิงานชัดเจนและครบถวนตามขอกําหนดของโรงงาน
2 = กําหนดวิธีการ รูปแบบ ปรับปรุง/แกไขใหสามารถบันทึก/รายงานขอมูลไดชัดเจน ครบถวน และถูกตองตาม
มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพและกฎหมายที่เกีย่ วของ
- บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามรูปแบบที่กําหนดได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
- จัดเก็บบันทึก/รายงานการปฏิบตั ิงาน
1 = จัดเก็บบันทึก/รายงานตามระบบงานที่กําหนดได
2 = กําหนดระบบการจัดเก็บบันทึก/รายงานไดอยางเปนระเบียบตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ
3 = ควบคุม ปรับปรุง/พัฒนา และแกไขการจัดเก็บบันทึก/รายงานใหมีประสิทธิภาพและสะดวกตอการคนหาหรือ
ตรวจสอบยอนกลับได
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สื่อสารในการดําเนินงานตามหลักการ
- กําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสาร
1 = กําหนดรูปแบบและวิธีการสือ่ สารโดยใชเทคโนโลยีอยางงาย
2 = ประยุกตใชเทคโนโลยีในการกําหนดรูปแบบและวิธีการสือ่ สาร
- เลือก ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสาร
1 = เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสารตามวิธีที่กําหนดได
2 = เลือก เตรียม ใช ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสารได
3 = เลือก ใช ควบคุม ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษา แกไขปญหา/ขอบกพรองของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสื่อสารได
- สื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
1 = สามารถสื่อสารขอมูลโดยใชเทคโนโลยีอยางงายตามระบบที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2 = สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการสือ่ สารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
สอน/เสนอแนะ/กํากับดูแล/แกปญหาตามหลักการ
- กําหนดรูปแบบและวิธีการสอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน
1 = จัดทําแผนและวิธกี ารเสริมสรางความรู ทักษะ สุขลักษณะสวนบุคคลในการปฏิบัติงานผลิตเนื้อสุกรใหมปี ระสิทธิภาพ
ไดเหมาะสมตามลักษณะงาน และลําดับชั้นบังคับบัญชา
2 = จัดการ ปรับปรุง/แกไขรูปแบบและวิธีการในการเสริมสรางความรู ทักษะ สุขลักษณะสวนบุคคลใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อสุกรและผูบริโภคตามมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
- สอน/เสนอแนะ/กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1 = ฝกอบรม สอน/เสนอแนะความรู ทักษะใหแกผูปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับลักษณะงาน และตามแผนและวิธีการที่
กําหนด
2 = ควบคุม จัดการ ปรับปรุง/แกไขหัวขอการสอน/เสนอแนะใหแกผูปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในการผลิต และมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1 = ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูป ฏิบัติงานไดตามเกณฑการปฏิบัติงานและแผนการผลิต
2 = สังเกต ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป ฏิบัติงานตามเกณฑและกฎระเบียบของโรงงาน และสามารถ
ตัดสินใจในการใหผานหรือไมผานเกณฑได
- แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
1 = จัดการ แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ านเปนรายบุคคลหรือผูร วมงานได
2 = จัดการ แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ านในแผนก/ฝายได
3 = จัดการ แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ านระหวางหนวยงานและหรือภายนอกโรงงานได
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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สราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางผูร วมงานและผูมาติดตอ
- กําหนดรูปแบบและวิธีการสราง/รักษาสัมพันธภาพ
1 = กําหนดรูปแบบและวิธีการสราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาได
เหมาะสมกับลักษณะงาน
2 = กําหนดรูปแบบและวิธีการสราง/รักษาสัมพันธภาพระหวางหนวยงานภายในโรงงาน ผูปฏิบัติงานกับบุคคล/
หนวยงานภายนอก และหรือผูบริโภคไดตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ
- สราง/รักษาสัมพันธภาพ
1 = เสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพของผูปฏิบัติงานตอเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานภายในและ
ภายนอกโรงงานตามวิธีการที่กําหนดได
2 = เสริมสราง รักษาสัมพันธภาพ ปรับปรุง/แกไขปญหาในการประสานงาน/ติดตอสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงาน
ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานภายในและภายนอกโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บันทึก/สรุปผลการปฏิบัติงาน
1 = บันทึกการปฏิบัตงิ านหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกได
2 = บันทึก รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นได
3 = นําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแกไขปญหาได
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ภาคผนวก

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 82/2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนามาตรฐานอาชีพกลุมเกษตรและอาหาร
ภายใตโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปงบประมาณ 2551
___________________________
ตามที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ใหสามารถแขงขันใน
เวทีการคาโลกไดอยางเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได โดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดําเนินการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเปนหนวยงานในการ
พัฒนาและสงเสริมคุ ณภาพกําลั งแรงงานไทยใหมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักในการกําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่เปนปจจัยสําคัญใน
การสรางและพัฒนาการผลิตสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและเจริญเติบโต จึงเห็นสมควร
ดําเนินการเตรียมการทางดานวิชาการและขอมูลพื้นฐานเพื่อรองรับการ จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดังกลาว สําหรับ
เปนกรอบในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพใหมีความ สัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพ เปนการยกระดับ
ขีดความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการแขงขันของ
ประเทศตอไป ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงแตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนามตอไปนี้ เปนคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนามาตรฐานอาชีพกลุมเกษตรและอาหาร
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายอกนิษฐ
2. นางสิริรักษ
3. นายสิทธิศักดิ์
4. นายสมศักดิ์
5. นายเกรียงศักดิ์
6. นายเชาวลิต
7. นายจรัล

คลังแสง
รัชชุศานติ
รัตนพาณิชย
เจริญวัย
ศิลปประสิทธิ์
อะมะทัน
ยุบรัมย

ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ

1. นายสมเจษ
2. นายวีระ
3. นางสาววัลลภา
4. นางศศิธร
5. นายพินัย

ใจภักดี
ทองศิลา
อยูทอง
กุลสิริสวัสดิ์
ล้ําภักดี

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นายชัยวัฒน มณีสุธรรม
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
7. นางปรียนันท อารมณรัตน
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
8. นางอรษา
แกลวเกษตรกรณ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการประสานงานวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบในการเตรียมการดําเนินการพัฒนามาตรฐาน
อาชีพกลุมเกษตรและอาหาร ดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ ประสานงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
คณะกรรมการภาคเอกชน
1. สัตวแพทยหญิงอังสนา ฮอเจริญ
2. นายธวัชชัย
วงศชู
3. นางสุทธิลักษณ ศรีสันติแสง
4. นางสาวกรกนก ออนคําภา
5. นายอนุสรณ คงสวัสดิ์
6. นายสันติชัย บุญมาละ
7. นางพจนา
มั่งมี
8. นายไพรทูล ทองออน
9. หมอมหลวงยุทธการ สุขสวัสดิ์
10. นายสุริยา

กิจสําเร็จ

11. นายสิทธิพงษ กฤษภากรณ
คณะกรรมการกลุมอาชีพผลิตสุกร
1. นางจินดา
นิยะสม
2. นายเลิศ
ศรีเอี่ยม
3. นายรณพีร
สงขัย
4. นายสัตวแพทยปริทรรศน รบกลา
5. นายสมพงค คําอุน
6. นายจักรินทร โกละกะ

ผูอํานวยการฝายผลิตสุกร เครือเบทาโกร
ผูจัดการอาวุโสแผนกผลิต เครือเบทาโกร
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาและบริหารงานบุคคล เครือเบทาโกร
ผูจัดการแผนกบุคคล เครือเบทาโกร
ผูชวยผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ เครือเบทาโกร
ผูจัดการโรงงานเบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง
ผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการ โรงงานเบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง
ผูจัดการทั่วไปสวนพัฒนาธุรกิจเกษตร ฟารมโชคชัย กรุป
หางหุนสวนจํากัด น้ําฝนฟารม
ประธานสหกรณโคนมผูเลี้ยงโคนมหินซอน จํากัด
เจาของฟารม เอส.เค. พัทยาแรนซ
นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงโคพันธุบราหมนั
เจาของฟารม ที.เอส.ฟารม
นายกสมาคมผูบ ํารุงพันธุโคพันธุบราหมันแหงประเทศไทย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

คณะกรรมการกลุมอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสุกร
1. นางสาวสุกัญญา วงศวัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
2. นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
3. นางสุขุมาลย สุพันธนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
4. นายดิเรก
มวงงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
5. สัตวแพทยหญิงเจตนา หนูพนั ธุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการกลุมอาชีพผลิตโคเนื้อ
1. นายสัมฤทธิ์ อินทรเฉลียว
2. นายสัตวแพทยปรเมษฐ บุญกุศล
3. นายปริญญา หวังมั่น
4. นายสินธุ
มังคลาด
5. นายมนูญ
ชํานาญเกษกรณ
6. นายสัตวแพทยธีรยุทธ ชาวุฒิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกลุมอาชีพผลิตโคนม
1. นายบุญเริ่ม บุญนิธิ
2. นายวิเชียร
ยั่งยืน
3. นายสมชาติ เปรี่ยมสูงเนิน
4. นายบุญชี
แสนโคตร
5. นายภูริพงศ จิตรมะโน
6. นายสมพงษ สุวรรณมาลี
7. นายฉลอง
เจียรพันธุ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลดานอาชีพและ ดาน
วิชาการ
และรวมพิจารณาดําเนินงานพัฒนามาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพที่กําหนดใหบรรลุผลสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ
(นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มาตรฐานอาชีพชําแหละ-ตัดแตงเนื้อสัตว
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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

