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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนากําลังงานระดับ
ตนและระดับกลางใหตรงตามความตองการของภาคประกอบการเพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาและบริการของประเทศ และเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียนคือหลักสูตรซึ่งในปจจุบัน
การพัฒนาหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอง
พัฒนามาจาก มาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ สอศ. จึงรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การนํากําลังงานไปใชทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพเพื่อนํามาใชเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการแต
ละประเภท
สํ า หรั บ ร า งมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ นี้ เ ป น ผลที่ ไ ด จ ากโครงการ การประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นามาตรฐานอาชี พ ใน 13 กลุ ม วิ ส าหกิ จ เป า หมาย ซึ่ ง แต ล ะกลุ ม วิ ส าหกิ จ ได เ ชิ ญ
คณะกรรมการจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผูแทนสมาคมวิชาชีพ
ร ว มกั น พั ฒ นาจั ด ทํ า เป น ต น ร า งมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เพื่ อ นํ า ไปให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
ตรวจสอบความตรง ความถูก ตองพร อมทั้ง ใหคํ าแนะนํา ปรั บปรุง แกไ ขให เ ป นไปตามลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงานจริงของแตละอาชีพ ซึ่งเอกสารนี้ประกอบดวยแผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ของกลุม
วิสาหกิจที่ดําเนินการโดยแสดงถึงความมุงหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หนาที่
หลัก (Key Function) หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) หนวยยอย (Element of Competence)
รายละเอียดของหนวยยอย และ ตารางจําแนกระดับอาชีพและหนวยยอยที่แตละระดับตองรับผิดชอบ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้จะเปนแนวทางและ
จุดเริ่มตนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังงานของประเทศไดรวมกันพัฒนามาตรฐาน
อาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของประเทศไทยให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากลต อ ไปและขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการทุกภาคสวนที่ไดรวมกันระดมสมองพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้
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คําชี้แจง
รางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนตนแบบของมาตรฐานสมรรถนะของ
อาชีพที่กําหนดสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดใชเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตอไป ในการดําเนินการจัดทํานั้นเริ่มจากการศึกษาเอกสารมาตรฐานของประเทศตางๆ สรุป
เปนแนวทางแลวจัดประชุมสัมมนาผูเกี่ยวของซึ่งมาจากสถานประกอบการและสถานศึกษาของ สอศ. ซึ่ง
ขณะนี้เปนชวงของการทวนสอบซึ่งจะขอความรวมมือจากสถานประกอบการซึ่งเปนผูปฏิบัติอยูในอาชีพ
จริงใหชวยพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางมาตรฐานนี้เพื่อนําไปจัดดําเนินการตอไป โดยใหทาน
พิจารณาใน 3 สวนดังนี้
1. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางแผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ตั้งแตความมุง
หมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หนาที่หลัก (Key Function) หนวย
สมรรถนะ (Unit of Competence) หนวยยอย (Element of Competence)
2. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางรายละเอียดของหนวยยอยของแตละหนาทีห่ ลัก
3. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางชื่ออาชีพ ระดับอาชีพ (VQ) และสมรรถนะที่ตองมี
ทั้งนี้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณทุกทานที่รวมดําเนินการในการพัฒนา
มาตรฐานสมรรถนะของอาชีพตางๆ ใน 13 กลุมวิสาหกิจเปาหมายเพื่อประโยชนตอการอาชีวศึกษาตอไป
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กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการทีจ่ ะนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ
ซึ่งขอกําหนดสําคัญของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือจะตองนําสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละอาชีพมาพัฒนาเปนหลักสูตร
จึงทําใหจําเปนที่ตองมีการพัฒนาคุณวุฒวิ ิชาชีพไทยขึน้ เพื่อเปนตัวกําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพ
ตางๆ ขึ้นสําหรับนํามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตอไป สําหรับการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพนี้ใช
วิธีการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) โดยเชิญผูเ ชี่ยวชาญในอาชีพแตละสาขามาเปนตัวแทนกลุม
อาชีพและครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมารวมกันดําเนินการ
ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไป คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรู
ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใชความรู ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนน เพือ่ ใหเกิดผลลัพธไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ
เนื่องจากสมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความสามารถที่แสดงวาทําได
บนฐานความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง ผลลัพธหรือ
ผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “ทําไดและไดผล” หรือ “ทําไดผล” ซึ่งสามารถ
วัด ประเมินและกําหนดใหเปนมาตรฐานได เรียกวา มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence)
ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้
1. มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) หมายถึงขอกําหนดหรือเกณฑการ
ปฏิบัติงานทั้งที่เปนการปฏิบัติและเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนั้นคลายกับ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการทํางน (Standard of Work)
2. ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ
2.1 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตามที่คนสามารถทําได ไมใชความมากนอย
ของความรูหรือระยะเวลายาวนานของการเคยทํางาน
2.2 มาตรฐานดานผลงาน เปนความเกีย่ วของกับผลลัพธของการปฏิบัตงิ าน (ผลผลิต
ผลงาน) มากกวาปจจัยปอนที่ตองการเพื่อทําใหบรรลุ หรือมาตรฐานดานผลงานก็คือ
สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับคุณภาพ

2
3 ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานสมรรถนะ
3.1 เปนขอความทีร่ ะบุถึงสิ่งซึ่งใครๆ ควรสามารถทําได (Statements of what someone
should be able to do)
3.2 ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน (Statements of how you would judge this)
3.3 ขอความที่ระบุวา เมื่อไรและที่ไหนทีจ่ ะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ (Statements
of when and where you when expected them to demonstrated there ability)
3.4 ขอความที่ระบุชนิดของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานนั้นมีความ
คงเสนคงวาและเปนความสามารถที่ยั่งยืน (Statements of the type of evidence you
would need to ensure that their performance is consistent and can be sustained)
กรอบคุณวุฒิวชิ าชีพ (Vocational Qualifications Framework)
ที่กําหนดระดับและขอบเขตของสมรรถนะของ
เปนขอกําหนดระดับนโยบายหรือระดับชาติ
ผูปฏิบัติงานที่ตองมีในแตละคุณวุฒิ ซึ่งคุณวุฒวิ ิชาชีพของแตละอาชีพจะออกใหเพื่อรับรองวาผูที่ผานการ
ประเมินตามกรอบคุณวุฒิอาชีพนั้นมีความรูความสามารถ
ตามขอกําหนดของกรอบคุณวุฒใิ นระดับ
เดียวกันทัว่ ทั้งประเทศหรือทัว่ ทั้งภูมภิ าคที่ใชกรอบคุณวุฒนิ ี้ สําหรับกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพในประเทศไทย
ในขณะนี้มีผลการวิจยั ของนักศึกษาปริญญาเอกทดลองจัดทําไวโดยแบงเปน 7 ระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Vocational Qualifications, TVQ)
เปนระบบการรับรองความรูความสามารถ โดยออกใหเปนคุณวุฒแิ กผูประกอบอาชีพที่ผานการ
ประเมินหนวยสมรรถนะไดจํานวนหนึ่งตามที่กําหนดไวในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งแนวคิดของการกําหนด
ระดับคุณวุฒวิ ชิ าชีพจะกําหนดใหระดับเริ่มตนเปนงานที่งาย ปฏิบัติตามคําสั่ง ไมซับซอน ขอบเขตงานไม
กวาง ความรับผิดชอบต่ํา สวนระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นก็จะเปนงานที่มีความซับซอนมากขึ้น ขอบเขต
งานกวางขึน้ ความรับผิดชอบสูงขึ้น จาการศึกษาวิจยั ระบบคุณวุฒิของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศสและอื่นๆ จึงไดกําหนดเปนรางกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพสําหรับประเทศไทยเปน 7 ระดับดังตอไปนี้
VQ
VQ
VQ
VQ
VQ
VQ
VQ

7
6
5
4
3
2
1

ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูชํานัญพิเศษ, ผูบริหารระดับสูงถึงระดับอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับกลาง
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับตน
ผูควบคุมดูแลหรือหัวหนางาน, นักเทคนิค
ผูชํานัญงาน, หัวหนางาน
ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง
ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน
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มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)
เปนการกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะ รวมทั้งความรูและความเขาใจที่คาดหวังวาบุคลากรจะ
บรรลุสําหรับอาชีพหนึ่ง มาตรฐานอาชีพนี้ใชเปนฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อใหไดคุณวุฒิวิชาชีพ
(Vocational Qualifications - VQ) มาตรฐานอาชีพทําโดยกลุมอาชีพเฉพาะนั้นๆ (บางครั้งเรียกมาตรฐาน
สมรรถนะ)
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General Vocational Qualifications; GVQ)
คุณวุฒกิ ารศึกษาวิชาชีพ
เปนกรอบสมรรถนะและมาตรฐานสําหรับผูผานการเรียนหรือการ
ฝกอบรมแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Education/Training) โดยใชสถาบันการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนฐาน (Institution-based/School-based/College-based) ทั้งนี้สมรรถนะ ดังกลาวตองมีครบ 3
องคประกอบ คือ ทักษะในการทํางานใหบรรลุ, ความรูความเขาใจงานที่ทํา, และกิจนิสัยหรือเจตคติในการ
ทํางานซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคประกอบทั้งสามนี้จะตองบูรณาการเขาดวยกันอยาง
แนบแนนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีสมรรถนะ องคประกอบที่กลาวนี้ก็คือพิสยั การเรียนรู 3 พิสัย
ตามลําดับ ไดแก ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และ จิตพิสัย
(Affective Domain) นั่นเอง
กรอบสมรรถนะและมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ในชวงระยะเวลาของการเรียนรูและฝกฝนทักษะในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ยอมทําให
ผูเรียนมีสมรรถนะ
หรือความสามารถเพิ่มขึ้นเปนระดับขั้นและเกิดความแตกตางของสมรรถนะอยาง
มีนัยสําคัญ
จึงสามารถเขียนนิยามของแตละระดับ
หรือกําหนดเปนเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmark) ของแตละระดับไดดังตอไปนี้
1) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (GVQS)
GVQS (เมื่อสําเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 30 – 225 ชั่วโมง)
นิยามของคุณวุฒิ GVQS
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได โดยใช
ทักษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ อาจตองมีความเปนอิสระในการทํางาน และหรือการรวมงาน
กับผูอื่น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปนหลักสูตรเบ็ดเสร็จในตัวที่มุงหวังใหผูเขารับการเรียนการฝกอบรมสามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดทันทีเมื่อสําเร็จหลักสูตร เริ่มจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝก ฝนจาก
ทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูทักษะเฉพาะที่ยากและซับซอนขึ้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของหลักสูตรผูเรียนก็จะ
มีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพตามที่ตนเองไดเลือกไว และถาผานการ
ประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQS โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวย/ผูปฏิบัติงานมีฝมือเฉพาะทาง
(Operatives) หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ เปนตน
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2) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวช. (GVQ1 – 3)
GVQ1 (เมื่อไดเรียนประมาณ 1 ปการศึกษาแรกของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ1
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํ หนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได
โดยใชทกั ษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ รวมถึงทักษะที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานและการมี
สวนรวมในคณะทํางาน
เปนปแรกทีเ่ ริ่มเขาเรียนจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝนทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูท ักษะที่
มีความหลากหลายจากรายวิชาหลักๆ ในหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และอาจมีบางรายวิชาจาก
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) ตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปแรกผูเรียนก็พอจะทําอะไรได และถา
ผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ1 โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวยงานทั่วไป ชางฝกหัดหรือ
พนักงานฝกหัด เปนตน
GVQ2 (เมื่อไดเรียนประมาณ 2 ปการศึกษาของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ2
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํ หนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและมีความพรอมใน
การปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตางๆ ที่กําหนด รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
สวนตัวหรือความเปนอิสระและ/หรือมีการรวมงานกับผูอ ื่นโดยเปนสมาชิกกลุม
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานที่เริ่มเปนอาชีพทั่วๆไป
ในสาขาวิชาจากรายวิชาหลักในหมวดวิชาชีพ
สาขาวิชา (หมวด 2.2) และอาจมีบางรายวิชาจากหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และหมวดวิชาสาขา
งาน (หมวด 2.3) ตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปที่ 2 ผูเรียนก็จะสามารถทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน เริ่มตนมี
ทักษะเฉพาะในงานอาชีพ และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ2 โดยจะสามารถทําหนาที่เปน
ผูชวยผูประกอบอาชีพระดับฝมือ ผูชวยชางฝมือ พนักงานหรือเจาหนาที่ทั่วไป เปนตน
GVQ3 (เมื่อไดเรียนครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ3
สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตางๆ ที่สัมพันธกัน สวนใหญเปนงาน
ประจําที่รูวิธีการและวิธีดําเนินการลวงหนา สามารถประยุกตทักษะและความรูไปสูบ ริบทใหมๆ
สามารถใหคําแนะนําและแกปญหาเฉพาะดาน อาจตองรับผิดชอบตอผูอื่นรวมทั้งมีสวนรวมและ
หรือมีการประสานงานกลุมหรือหมูคณะ
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานในสาขางานตามที่ตนเองตั้งมั่นไว เปนงานที่ยากซับซอนและตองใชฝมือ
หรือทักษะเฉพาะที่ไดจากรายวิชาในหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวิชาโครงการเพื่อใหเกิด
ทักษะการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการเพื่อใหเกิดประสบการณในโลกอาชีพจริง เมื่อ
สิ้นสุดปสุดทายนี้ ผูเรียนก็จะมีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพระดับฝมือตาม
สาขางานที่ตนเองไดเลือกเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ3 และเมื่อครบถวนตาม
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผู
ประกอบอาชีพระดับฝมือ ชางฝมือ ผูชวยนักเทคนิค/ชางเทคนิค เปนตน
3) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวส. (GVQ4 – 5)
GVQ4 (เมื่อไดศึกษาประมาณ 1 ปการศึกษา)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ4
บางงานมีความ
สามารถปฏิบัติงานโดยประยุกตทักษะที่มขี อบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย
ซับซอนและไมเปนงานประจําสามารถแนะนําผูอื่น มีสวนรวมการจัดการและการแกปญหา และ
มีความรับผิดชอบตอผูอื่นและหมูคณะ
เปนปแรกทีเ่ ริ่มเขาศึกษาในระดับเทคนิคซึ่งผูเขาศึกษาเปนผูมีฝมือหรือทักษะอยูแลว ดังนั้น การศึกษาใน
ระดับนี้จึงเริ่มตนการเรียนรูเรื่องการจัดการ การแกปญหาและตัดสินใจ การแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประยุกตใชความรูใ นระดับเทคนิคที่ไดจากรายวิชาหลักๆ ของหมวด
วิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และจากหมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) เมื่อสิ้นสุดปแรกนี้ ผูเรียนก็มี
ความสามารถในการจัดการในระดับขั้นตน และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ4 โดยจะ
สามารถทําหนาที่เปนผูชวยชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ เปนหัวหนางาน/กลุมงาน เปนตน
GVQ5 (เมื่อไดศึกษาครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 2 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ5
สามารถประยุกตความรูและทักษะในแนวทางของตนเองในการวางแผนทรัพยากรที่เหมาะสม มี
สวนรวมพัฒนาวิธีการริเริ่มสิ่งใหมๆ มีความรับผิดชอบตนเองและเปนอิสระในการปฏิบัติงานที่
ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น อาจมีสวนรวมที่เกีย่ วกับการวางแผน การประเมินผล และการ
ประสานงาน
เปนปสุดทายของการศึกษาระดับเทคนิคที่ผูเขาศึกษาจะไดสั่งสมความรูและทักษะเรื่องการจัดการ การ
แกปญหาและตัดสินใจงานที่มีความซับซอนและมักไมใชงานประจํา อีกทั้งแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพัฒนาตนเอง โดยประยุกตใชความรูและทักษะในระดับเทคนิคตามบริบทของอาชีพที่ไดจาก
รายวิชาหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวิชาโครงการที่ทําใหเกิดทักษะการจัดการทรัพยากร
รวมทั้งการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการที่ทําใหเกิดทักษะและประสบการณในโลก
อาชีพจริง เมื่อสิ้นสุดปสุดทายนีก้ ็จะมีความสามารถเพียงพอในขั้นเริ่มตนของการประกอบอาชีพระดับ
เทคนิคตามสาขางานที่ตนเองไดกําหนดเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ5 และเมื่อ
ครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดยสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระหรือทําหนาที่ในหนวยงาน เชน ชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ หัวหนางาน/กลุม
งาน ผูชวยนักเทคโนโลยี/วิศวกร/ผูประกอบวิชาชีพ เปนตน
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การกําหนดมาตรฐานโดยการวิเคราะหหนาที่
วิธีการที่ใชในการหาที่มาของมาตรฐานวิชาชีพมีหลายวิธีที่นิยมและแพรหลายไดแก การวิเคราะห
งาน (Job Analysis) การวิเคราะหงานเฉพาะ (Task Analysis) สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงการหาที่มาของ
มาตรฐานอาชีพโดยการใชวธิ ี การวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการ
จางงาน (Department of Employment) เพื่อใหมนั่ ใจวามาตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นโดยองคกรที่
รับผิดชอบนั้นสามารถเปรียบเทียบไดดวยรูปแบบ (Format) และฐานผลลัพธที่คงเสนคงวา (Consistently
outcome based) การวิเคราะหหนาทีเ่ ปนเครื่องมือในการตั้งคําถามและการมุงไปที่จุดสนใจมากกวาจะเปน
วิธีการ
ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคณะทํางานที่เขาใจปรัชญาสมรรถนะและ
ความสามารถของผูดําเนินการประจํากลุม (Facilitator) ที่จะควบคุมการใหขอมูลของกลุมคณะทํางาน
ในขณะดําเนินการ
การวิเคราะหหนาที่เปนเทคนิคในการจัดระดับชั้นของหนาที่
โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหหา
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) ของสาขาอาชีพที่ระบุมาใหโดยใชเทคนิคการระดมสมองภายใตการ
ดําเนินงานของผูดําเนินการประจํากลุม จากนั้นใชเทคนิคเดิมวิเคราะหความมุง หมายหลักแยกยอยเปน
บทบาทหลัก (Key Roles) แลววิเคราะหบทบาทหลักแตละบทบาทแยกยอยเปน หนาที่หลัก (Key
Functions) จากนั้นวิเคราะหหนาทีห่ ลักแตละหนาที่แยกยอยเปน หนวยสมรรถนะ (Units of
Competence) จากนัน้ จะวิเคราะหหาหนวยยอยสุดทายของแผนผังแสดงหนาที่คือ หนวยยอย (Elements
of Competence)
สําหรับหนวยยอยนัน้ จะมีองคประกอบสนับสนุน 4 หัวขอหลักคือ
1. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
2. ขอบเขตหรือขอกําหนดขอบเขต (Range Statement)
3. หลักฐานทีต่ องการ (Evidence requirement) ประกอบดวยหลักฐานดานการปฏิบตั ิและ
หลักฐานดานความรู
4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance)

7
แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
การวิเคราะหหนาที่นนั้ จะแสดงผลลัพธของการวิเคราะหโดยใชแผนผังแสดงหนาที่หรือบางที
เรียกสั้นๆ วา ผังหนาที่ แผนผังนี้มีโครงสรางเปนแผนภาพตนไม (Tree diagram) ซึ่งจะแยกแขนงออกเปน
อันดับ (order) หรือเปนระดับชั้น (Tier) 5 ชั้น ดังนี้
ความมุงหมายหลัก
Key Purpose

บทบาทหลัก
Key Roles

ความมุงหมายหลัก

10 บทบาทหลัก

หนาที่หลัก
Key Function
101 หนาที่หลัก

หนวยสมรรถนะ
Units of Competence
1011 หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย
Elements of
1011.1 หนวยยอย
1011.2 หนวยยอย

1012 หนวยสมรรถนะ

1012.1 หนวยยอย
1012.2 หนวยยอย

102 หนาที่หลัก

1021 หนวยสมรรถนะ

1021.1 หนวยยอย
1021.2 หนวยยอย

1022 หนวยสมรรถนะ

1022.1 หนวยยอย
1022.2 หนวยยอย

20 บทบาทหลัก

201 หนาที่หลัก

2011 หนวยสมรรถนะ

2011.1 หนวยยอย
2011.2 หนวยยอย
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แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
แสดงความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก และหนาที่หลัก (Key Purpose and Main Flrea)
กลุมวิสาหกิจ (Cluster) อาหาร
ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อดําเนินธุรกิจอาหาร

บทบาทหลัก
(Key Roles)
10 วางแผนวิจัยและ
พัฒนาธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม

หนาที่หลัก
(Key Function)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Element of Competence)

101 วิจัยการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม

101.01 วิจัยการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร 101.01.1 สํารวจและวิเคราะหขอ มูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
101.01.2 วางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
101.02 วิจัยการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
101.02.1 สํารวจและวิเคราะหขอ มูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
101.02.2 วางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม

102 วิจัยและพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม

102.01 วิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ
อาหาร
102.02 วิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องดื่ม

102.01.1 สํารวจและวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑอาหาร
102.01.2 วางแผนเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
102.02.1 สํารวจและวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑเครือ่ งดื่ม
102.02.2 วางแผนเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

103 พัฒนาและรักษามาตรฐาน
การทํางานของตนเองและ
หนวยงาน

103.01 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการ
ทํางานใหปลอดภัยและมั่นคง

103.01.1 บํารุงรักษาสุขภาพและอนามัยสวนบุคคล
103.01.2 ดําเนินการตามขั้นตอนในเหตุการเพลิงไหม
103.01.3 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับลูกคา บุคลากรและผูมา
เยี่ยมเยียน
103.01.4 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมั่นคง
103.02.1 สรางสรรคและรักษาความสัมพันธในการทํางานที่เกิดประสิทธิผลกับ
ผูรวมงาน
103.02.2 ทักทายและชวยเหลือผูมาเยีย่ มเยียน
103.03.1 ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร
103.03.2 ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือผลิตอาหาร
103.03.3 ทําความสะอาดเครื่องใชในครัว
103.04.1 ดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเก็บอาหาร
103.04.2 ดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเตรียมและประกอบอาหาร

103.02 พัฒนาความสัมพันธในการ
ทํางานที่เกิดประสิทธิผล
103.03 ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร
อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชใน
ครัว
103.04 ดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัด
เก็บ จัดเตรียมและประกอบอาหาร
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103.05 ดูแลรักษาและเสริมสราง
สุขอนามัยในการจัดเก็บ
จัดเตรียมและประกอบอาหาร
103.06 สรางและรักษาความสัมพันธใน
การทํางานใหเกิดประสิทธิผล
20 ผลิตและบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม

103.05.1 ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเก็บอาหาร
103.05.2 ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเตรียมและประกอบอาหาร
103.06.1 สรางและรักษาความสัมพันธในการทํางานกับผูรวมงาน
103.06.2 ตอนรับและชวยเหลือผูมาเยีย่ มเยียน

201 ประกอบอาหารสถาบัน
และอาหารโรงพยาบาล

201.01 ประกอบอาหารเด็ก

201.01.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
201.01.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
201.01.3 ประกอบอาหารเด็กตามกระบวนการ
201.02 ประกอบอาหารผูสูงอายุ
201.02.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
201.02.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
201.02.3 ประกอบอาหารผูสูงอายุตามกระบวนการ
201.03 ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ 201.03.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
201.03.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
201.03.3 ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษตามกระบวนการ
201.04 ประกอบอาหารโรงพยาบาล
201.04.1 กําหนดรายการอาหารสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟนตามหลักโภชนาการ
201.04.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
201.04.3 ประกอบอาหารโรงพยาบาลตามกระบวนการ
201.05 ประกอบอาหารบําบัดโรค
201.05.1 คํานวณและกําหนดอาหารบําบัดโรคตามใบสั่งแพทย
201.05.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
201.05.3 ประกอบอาหารบําบัดโรคตามกระบวนการ

202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

202.01 ประกอบอาหารชีวจิต
202.02 ประกอบอาหารลดน้ําหนัก

202.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
202.01.2 ประกอบอาหารชีวจิตตามกระบวนการ
202.02.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
202.02.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
202.02.3 ประกอบอาหารลดน้ําหนักตามกระบวนการ
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202.03 ประกอบอาหารสมุนไพร
202.04 ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร

203 ประกอบอาหารตามศาสนา
และวัฒนธรรม

203.01 ประกอบอาหารมังสวิรัติ
203.02 ประกอบอาหารอิสลาม
203.03 ประกอบอาหารโครเชอร
203.04 ประกอบอาหารฮินดู

204 ประกอบอาหารไทย

204.01 ประกอบอาหารไทยประเภทแกง

202.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
202.03.2 ประกอบอาหารสมุนไพรตามกระบวนการ
202.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
202.04.2 ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามกระบวนการ
203.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
203.01.2 ประกอบอาหารมังสวิรัติตามกระบวนการ
203.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
203.02.2 ประกอบอาหารอิสลามตามกระบวนการ
203.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
203.03.2 ประกอบอาหารโครเชอรตามกระบวนการ
203.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
203.04.2 ประกอบอาหารฮินดูตามกระบวนการ

204.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
204.01.2 ประกอบอาหารไทยประเภทแกงตามกระบวนการ
204.02 ประกอบอาหารไทยประเภทผัด 204.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
204.02.2 ประกอบอาหารไทยประเภทผัดตามกระบวนการ
204.03 ประกอบอาหารไทยประเภทยํา
204.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
204.03.2 ประกอบอาหารไทยประเภทยําตามกระบวนการ
204.04 ประกอบอาหารไทยประเภททอด 204.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
204.04.2 ประกอบอาหารไทยประเภททอดตามกระบวนการ
204.05 ประกอบอาหารไทยประเภทปง/ 204.05.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
ยาง/นึ่ง/ตุน
204.05.2 ประกอบอาหารไทยประเภทปง/ยาง/นึ่ง/ตุนตามกระบวนการ
204.06 ประกอบอาหารไทยประเภท
204.06.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
น้ําพริกและเครื่องจิ้ม
204.06.2 ประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้มตามกระบวนการ
204.07 ประกอบอาหารไทยประเภท
204.07.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
อาหารวาง
204.07.2 ประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวางตามกระบวนการ
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205 ประกอบขนมไทย

205.01 ประกอบขนมไทยที่ทําจากแปง
และธัญพืช
205.02 ประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก
ผลไมและวุน
205.03 ประกอบขนมไทยที่ทําจากไข

205.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
205.01.2 ประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืชตามกระบวนการ
205.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
205.02.2 ประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไม และวุนตามกระบวนการ
205.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
205.03.2 ประกอบขนมไทยที่ทําจากไขตามกระบวนการ

206 ประกอบอาหารเอเชีย

206.01 ประกอบอาหารจีน

206.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
206.01.2 ประกอบอาหารจีนตามกระบวนการ
206.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
206.02.2 ประกอบอาหารญี่ปุนตามกระบวนการ
206.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
206.03.2 ประกอบอาหารเกาหลีตามกระบวนการ
206.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
206.04.2 ประกอบอาหารเวียดนามตามกระบวนการ
206.05.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
206.05.2 ประกอบอาหารอินเดียตามกระบวนการ

206.02 ประกอบอาหารญี่ปุน
206.03 ประกอบอาหารเกาหลี
206.04 ประกอบอาหารเวียดนาม
206.05 ประกอบอาหารอินเดีย

207 ประกอบอาหารตะวันตก

207.01 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทน้ําสตอก
207.02 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทซุป
207.03 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทซอส
207.04 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทสลัด
207.05 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทเนือ้ สัตว
207.06 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทไข

207.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
207.01.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอกตามกระบวนการ
207.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
207.02.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุปตามกระบวนการ
207.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
207.03.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอสตามกระบวนการ
207.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
207.04.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัดตามกระบวนการ
207.05.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
207.05.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนือ้ สัตวตามกระบวนการ
207.06.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
207.06.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทไขตามกระบวนการ
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208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่

207.07 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทของหวาน

207.07.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
207.07.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทของหวานตามกระบวนการ

208.01 ผลิตคุกกี้

208.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
208.01.2 ผลิตคุกกี้ตามกระบวนการ
208.01.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาคุกกี้ตามกระบวนการ
208.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
208.02.2 ผลิตเคกตามกระบวนการ
208.02.3 ออกแบบและแตงหนาเคกตามกระบวนการ
208.02.4 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาเคกตามกระบวนการ
208.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
208.03.2 ผลิตผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ตามกระบวนการ
208.03.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ตาม
กระบวนการ
208.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
208.04.2 ผลิตพาย/เพสทรีตามกระบวนการ
208.04.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาพาย/เพสทรีตามกระบวนการ

208.02 ผลิตเคกและแตงหนาเคก

208.03 ผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิช
เพรสตรี้

208.04 ผลิตพาย/เพสทรี

209 ผลิตเครื่องดื่ม

209.01 ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก
209.02 ผลิตเครื่องดื่มจากผลไม
209.03 ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช

210 ผลิตไอศกรีม

210.01 ผลิตไอศกรีมเชอรเบท

209.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
209.01.2 ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผักตามกระบวนการ
209.02.1 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
209.02.2 ผลิตเครื่องดื่มจากผลไมตามกระบวนการ
209.03.1 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
209.03.2 ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืชตามกระบวนการ
210.01.1 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
210.01.2 ผลิตไอศกรีมเชอรเบทตามกระบวนการ
210.01.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑ และเก็บรักษาไอศรีมเชอรเบทตามกระบวนการ
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211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

210.02 ผลิตไอศกรีม

210.02.1 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
210.02.2 ผลิตไอศกรีมตามกระบวนการ
210.02.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑ และเก็บรักษาไอศกรีมตามกระบวนการ

211.01 บริการอาหาร

211.01.1 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
211.01.2 เตรียมสถานที่ตามกระบวนการ
211.01.3 บริการอาหารตามกระบวนการ
211.02.1 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
211.02.2 เตรียมสถานที่ตามกระบวนการ
211.02.3 บริการเครื่องดื่มตามกระบวนการ

211.02 บริการเครื่องดื่ม

30 บริหารงานดานธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม

301 บริหารทรัพยากรบุคคล

301.01 บริหารบุคลากร

301.02 พัฒนาบุคลากร
302 บริหารสถานประกอบการ

302.01 กําหนดรูปแบบ จัดและตกแตง
สถานที่

302.02 จัดการดานการเงินและบัญชี

302.03 ประชาสัมพันธ/ลูกคาสัมพันธ

302.04 จัดการดานการตลาด

301.01.1 กําหนดโครงสรางองคกร
301.01.2 จัดวางตําแหนงบุคลากร
301.01.3 สรรหาบุคลากร
301.02.1 พัฒนาบุคลิกภาพ
301.02.2 พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
302.01.1 กําหนดรูปแบบการบริการ
302.01.2 หาแหลงทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ
302.01.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
302.01.4 จัดระบบสุขอนามัยและบํารุงรักษาสถานที่
302.02.1 หาแหลงเงินทุน
302.02.2 รับ-จายเงิน
302.02.3 จัดทําบัญชี
302.03.1 ประชาสัมพันธ
302.03.2 ตอนรับลูกคา
302.03.3 ดําเนินการระบบลูกคาสัมพันธ
302.04.1 กําหนดกลยุทธการตลาด
302.04.2 จัดแสดงสินคา
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หนาที่หลัก (Key Functions)
101 วิจัยการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
101.01
วิจัยการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถวิจัย
การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
2. วางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนสํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
ประกอบดวย : การวิจยั ตลาด การสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล กระบวนการผลิต องคประกอบของแผนการผลิตและแผนการตลาด
มุงเนนการวางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร ประกอบดวย : แผนการ
ผลิต แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ แผนการทํากําไร แผนการ
ลงทุน และแผนดานบุคลากร การส งเสริมการขาย และการประเมินผล
การตลาด

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
101 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
101.01 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
หนวยยอย (Element)
101.01.1 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) กลุมลูกคา/สินคาอาหารที่ตองการศึกษาความตองการในอนาคต ไดกําหนดอยางชัดเจนและแบง
ถูกตอง
2) การออกแบบการสํารวจขอมูลการตลาดเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการ
3) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยใชงบประมาณและเวลาตามทีก่ ําหนด
5) การวิเคราะหขอ มูลสามารถตอบโจทยปญหาที่กําหนด
6) นําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนดกลยุทธธุรกิจแบบคราว ๆ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) กลุมลูกคา/สินคาอาหารที่กําหนดมีความชัดเจน และมีการแบงที่ถูกตอง
2) การออกแบบการสํารวจขอมูลการตลาดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ3 :
เก็บขอมูลไดตรงตามประเด็นที่ตองการศึกษา ครบถวน เชื่อถือได
4) การวิเคราะหขอ มูลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การแปลผลขอมูลสามารถตอบโจทยปญหาการวิจยั
การสรุปและอภิปรายผล
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ลป. 2 ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
ลป. 3 รายงานผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูล
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การวิจยั ตลาด
ลร. 2 การสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ลร. 3 กระบวนการผลิต (เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ ตนทุนและบุคลากร)
ลร. 4 องคประกอบของแผนการผลิต แผนการตลาด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : โครงการ/แผนงานการสํารวจตลาด ขอมูลดิบที่ไดจากการสํารวจตลาด แบบ
สํารวจ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : รายงานผลการสํารวจตลาด
4. หลักฐานความรู : การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผล การสํารวจตลาด
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
101 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
101.01 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
หนวยยอย (Element)
101.01.2 วางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การนําผลลัพธจากการสํารวจปญหาดานการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร มาใชวางแผนการตลาดได
อยางเหมาะสม
2) การวางแผนการตลาด ตอบสนองกับความตองการของกลุมเปาหมายในปจจุบนั และอนาคต
3) การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการตลาดอยางตอเนื่องและเหมาะสม
ขอบเขต (Range Statement) :
1) คุณภาพของการวางแผนการตลาดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารคน เงิน เวลา เครื่องมือและอุปกรณ
2) การประเมินผลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : แกปญหาทีเ่ กิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานตามแผนได
อยางทันทวงที กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
3) นําแผนการตลาดที่เขียนไปปฏิบัติจริง (กําหนดสินคาตัวอยาง)
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แผนการตลาด
ลป. 2 การขาย
ลป. 3 สื่อโฆษณาที่จดั ทําขึน้
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ แผนการทํากําไร แผนการลงทุน และ
แผนดานบุคลากร
ลร. 2 การสงเสริมการขาย (มีการปฏิบัติจริง)
ลร. 3 การประเมินผลการตลาด
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : โครงการ/แผนงานการตลาด ปฏิทินการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : รายงานผลการวางแผนการตลาด
4. หลักฐานความรู : การวางแผนการตลาด สามารถนําไปปฏิบัติจริงได

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
101.02
วิจัยการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถวิจัย
การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครือ่ งดื่ม
2. วางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนสํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม
ประกอบดวย : การวิจยั ตลาด การสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล กระบวนการผลิต องคประกอบของแผนการผลิต และแผนการตลาด
มุงเนนการวางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม ประกอบดวย : แผนการ
ผลิต แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ แผนการทํากําไร แผนการ
ลงทุน และแผนดานบุคลากร การส งเสริมการขาย และการประเมินผล
การตลาด

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
101 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
101.02 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม
หนวยยอย (Element)
101.02.1 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) กลุมลูกคา/สินคาประเภทเครือ่ งดื่มที่ตองการศึกษาความตองการในอนาคตไดกําหนดอยางชัดเจน
และแบงถูกตอง
2) การออกแบบการสํารวจขอมูลการตลาดเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการ
3) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยใชงบประมาณและเวลาตามทีก่ ําหนด
5) การวิเคราะหขอ มูลสามารถตอบโจทยปญหาที่กําหนด
6) นําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนดกลยุทธธุรกิจแบบคราว ๆ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) กลุมลูกคา/สินคาประเภทเครือ่ งดื่มที่กําหนดมีความชัดเจน และมีการแบงที่ถูกตอง
2) การออกแบบการสํารวจขอมูลการตลาดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล รูปแบบของเครื่องดื่ม
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ3 :
เก็บขอมูลที่ไดตรงตามประเด็นที่ตองการศึกษา ครบถวน เชื่อถือได
4) การวิเคราะหขอ มูลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การแปลผลขอมูลสามารถตอบโจทยปญหาการวิจยั
การสรุปและอภิปรายผล
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ลป. 2 ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
ลป. 3 รายงานผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูล

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การวิจยั ตลาด
ลร. 2 การสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ลร. 3 กระบวนการผลิต (เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ ตนทุน และบุคลากร)
ลร. 4 องคประกอบของแผนการผลิต แผนการตลาด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : โครงการ/แผนงานการสํารวจตลาด ขอมูลดิบที่ไดจากการสํารวจตลาด แผน
สํารวจ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : รายงานผลการสํารวจตลาด
4. หลักฐานความรู : การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผล การสํารวจตลาด

หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
101 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
101.02 วิจยั การตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม
หนวยยอย (Element)
101.02.2 วางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การนําผลลัพธจากการสํารวจปญหาดานการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม มาใชวางแผนการตลาดได
อยางเหมาะสม
2) การวางแผนการตลาด ตอบสนองกับความตองการของกลุมเปาหมายในปจจุบนั และอนาคต
3) การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการตลาดอยางตอเนื่องและเหมาะสม
ขอบเขต (Range Statement) :
1) คุณภาพของการวางแผนการตลาดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารคน เงิน เวลา เครื่องมือและอุปกรณ
2) การประเมินผลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : แกปญหาทีเ่ กิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานตามแผนได
อยางทันทวงที กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
3) นําแผนการตลาดที่เขียนไปปฏิบัติจริง (กําหนดสินคาตัวอยาง)
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แผนการตลาด
ลป. 2 การขาย
ลป. 3 สื่อโฆษณาที่จดั ทําขึน้
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ แผนการทํากําไร แผนการลงทุน และ
แผนดานบุคลากร
ลร. 2 การสงเสริมการขาย (มีการปฏิบัติจริง)
ลร. 3 การประเมินผลการตลาด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : โครงการ/แผนงานการตลาด ปฏิทินการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. หลักฐานการปฏิบัติงา : รายงานผลการวางแผนการตลาด
4. หลักฐานความรู : การวางแผนการตลาดสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
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หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.01
บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยและมั่นคง
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถบํารุงรักษา
สภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยและมั่นคง โดยปฏิบัติงานหนวยยอย
ไดดังนี้
1. บํารุงรักษาสุขภาพและอนามัยสวนบุคคล
2. ดําเนินการตามขั้นตอนในเหตุการณเพลิงไหม
3. บํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับลูกคา บุคลากรและผูมา
เยี่ยมเยียน
4. บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมั่นคง

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนการบํารุงรักษาสุขภาพและสุขอนามัยสวนบุคคล ประกอบดวย : การ
จัดหาสารสนเทศและการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
และความปลอดภัย การปฏิบัติดานสุขอนามัยทั่วไป การแตงกายตามระเบียบ
ของหนวยงาน การรายงานการปวยและการติดเชื้อ การบํารุงรักษาสุขอนามัย
สวนบุคคล
มุงเนนการดําเนินการตามขั้นตอนในเหตุการณเพลิงไหม ประกอบดวย :
การใช สั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม การใช อุ ป กรณ ดั บ เพลิ ง การปฏิ บั ติ ต าม
เครื่องหมายเตือนและปายเตือน การอพยพหนีไฟ การจัดเตรียมจุดนัดพบ
หรือจุดรวมพลเมื่อเกิดเพลิงไหม
มุงเนนการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับลูกคา บุคลากรและ
ผูมาเยี่ยมเยียน ประกอบดวย : การระบุและการแกไขอันตรายที่เกิดหรือที่
อาจเกิดตอบุคคล การใชมาตรการเตือนตอบุคคลถึงอันตรายที่เกิดหรือที่อาจ
เกิด การรายงานอุบัติเหตุ ความเสียหายและอันตราย การดําเนินงานตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
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มุงเนนการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมั่นคง ประกอบดวย :
การระบุและรายงานความเสี่ยงตอความมั่นคงของสถานที่ทํางาน การทําให
พื้นที่ของลูกคา เจาหนาที่ หองเก็บสิ่งของ และสิ่งอํานวยความสะดวกมีความ
มั่นคง การรายงานทรัพยสินที่สูญหายของหองเก็บสิ่งของ เจาหนาที่หรือ
ลูกคา การดําเนินการที่เหมาะสมกับรายบุคคลที่มีพิรุธ การดําเนินงานตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยยอย (Element) 4:

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.01 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยและมัน่ คง
หนวยยอย (Element)
103.01.1 บํารุงรักษาสุขภาพและสุขอนามัยสวนบุคคล
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) เสื้อผา รองเทา และหมวกทีส่ วมนั้น มีความสะอาด เรียบรอยและเหมาะสม
2) เสนผมนั้น ไดรวบเก็บเรียบรอยตามขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
3) เครื่องประดับ น้ําหอม และเครื่องสําอาง นั้นไดใชตามขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
4) บาดแผล รอยถลอกและการบาดเจ็บ นัน้ ไดรักษาโดยบุคคลที่เหมาะสม
5) การปวยและการติดเชื้อ นั้นไดรายงานโดยทันทีตอบุคคลที่เหมาะสม
6) การดําเนินงาน นั้นเปนไปตามขอบังคับดานสุขอนามัยทีส่ อดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
7) ลักษณะการดําเนินงาน นั้นมีประสิทธิภาพตามขอกําหนดของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่
ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขภาพในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 ความสําคัญในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 แหลงสารสนเทศของขอกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 3 การปฏิบัติดานสุขอนามัยทั่วไป
ลร. 4 การแตงกายอยางถูกตองและถูกสุขลักษณะ
ลร. 5 การรายงานการปวย และการติดเชือ้
ลร. 6 ความสําคัญของการบํารุงรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.01 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยและมั่นคง
หนวยยอย (Element)
103.01.2 ดําเนินการตามขั้นตอนในเหตุการณเพลิงไหม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) สัญญาณเตือนเพลิงไหม นั้นสามารถเตือนไดทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
2) อุปกรณดับเพลิง นั้นไดใชอยางถูกตองตามคูมือการใชของผูผ ลิต และสอดคลองกับขอควรปฏิบัติของ
สถานที่ทํางาน
3) เครื่องหมายเตือนและปายเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน นั้นไดยึดถือปฏิบัติตามครบถวน
4) ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ นั้นไดปฏิบัติตามอยางถูกตองในลักษณะที่สุขุมและเปนระเบียบ
5) จุดนัดพบหรือจุดรวมพลที่กําหนด นั้นสามารถเขาถึงได
ขอบเขต (Range Statement) :
1) เพลิงไหม : ทุกชนิด
2) อุปกรณดับเพลิง : ผาหมดับไฟ เครื่องดับเพลิง
3) ประเภทของเครื่องดับเพลิง : โฟม เคมีแหง น้ํา กาซคารบอนไดออกไซด
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 สาเหตุที่เปนไปไดของการเกิดเพลิงไหมในสภาพแวดลอมการทํางาน
ลร. 2 การปองกันที่สามารถทําไดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม
ลร. 3 ขั้นตอนที่กําหนดซึ่งควรปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
ลร. 4 สถานที่ตั้งของสัญญาณเตือนเพลิงไหมและวิธีทํางาน
ลร. 5 ความสําคัญในการปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบัญญัติดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ลร. 6 เหตุผลของการที่ไมควรเขาใกลไฟ เวนแตวามันมีความปลอดภัย
ลร. 7 ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
ลร. 8 สารสนเทศปจจุบันเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยที่สามารถหาได
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.01 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยและมั่นคง
หนวยยอย (Element)
103.01.3 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับลูกคา บุคลากรและผูมาเยี่ยมเยียน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) อันตรายที่เกิดหรือที่อาจเกิดตอบุคคล นั้นไดระบุและทําการแกไขโดยทันที
2) อันตรายที่เกิดหรืออาจเกิด oyho ไดมีมาตรการเตือนตอบุคคล*
3) อุบัติเหตุ ความเสียหาย และอันตรายที่ไมสามารถแกไขได นั้นไดรายงานตอบุคคลที่เหมาะสมโดยทันที
4) ลักษณะการดําเนินงาน นั้นมีประสิทธิภาพตามขอกําหนดของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) อันตรายที่เกิดหรือที่อาจเกิดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1, 2 และ 3 : สิ่งของ พื้นที่และภัยซึ่งคุกคามลูกคา บุคลากร
และผูมาเยี่ยมเยียน สิ่งของพลัดหลง
2) บุคคล* ที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ลูกคา บุคลากร ผูมาเยี่ยมเยียน เจาหนาที่ในสํานักงาน
3) มาตรการที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : การเตือนทางวาจา ปายเตือนภัย
4) อุบัติเหตุที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : อุบัติเหตุทุกชนิดเกี่ยวกับการบาดเจ็ดของลูกคา บุคลากรและผูมาเยี่ยมเยียน
5) ขอกําหนดของกฎหมายที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเมื่อบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับลูกคา บุคลากรและผูมาเยี่ยมเยียน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning Knowledge;
UPK):
ลร. 1 มาตรการเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิด ซึ่งสามารถใชเตือนลูกคา บุคลากรและผูมาเยี่ยมเยียน
ลร. 2 อันตรายที่อาจเกิดในสภาพแวดลอมการทํางานของตนเอง
ลร. 3 สถานที่เก็บอุปกรณปฐมพยาบาลและบันทึกอุบัติเหตุ
ลร. 4 ความรับผิดชอบในการปฐมพยาบาลของผูอยูในสภาพแวดลอมการทํางาน
ลร. 5 ความสําคัญในการใชเทคนิคการยกของที่ถูกตอง
ลร. 6 ความสําคัญในการปฏิบัติใหสอดคลองกับขอบังคับดานสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 7 สารสนเทศปจจุบันเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยที่สามารถหาได
ลร. 8 ความรับผิดชอบของพนักงานเกี่ยวกับขอบังคับดานความปลอดภัยและสุขอนามัย
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.01 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยและมั่นคง
หนวยยอย (Element)
103.01.4 บํารุงรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมั่นคง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) ความเสี่ยงตอความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น นั้นไดระบุและรายงานตอบุคคลที่เหมาะสมตามแนวการดําเนินการที่
เหมาะสมของสถานที่ทํางาน
2) พื้นที่ของลูกคาและเจาหนาที่ นั้นทําใหมั่นคงถูกตองตอการเขาถึงของผูไมมีอํานาจหนาที่
3) หองเก็บสิ่งของและสิ่งอํานวยความสะดวกดานมั่นคง นั้นทําใหมั่นคงถูกตองตอการเขาถึงของผูไมมอี ํานาจหนาที่
4) ทรัพยสินที่สูญหายของหนวยงาน เจาหนาที่หรือลูกคา นั้นไดรายงานตอบุคคลที่เหมาะสมโดยทันที
5) รายบุคคลที่มีพิรุธ นั้นไดถูกรองถามอยางสุภาพหรือรายงานตอบุคคลที่เหมาะสม
6) งานที่ทํา นั้นไดดําเนินการในลักษณะที่มีประสิทธิภาพตามขอกําหนดของกฎหมายและแนวทางการดําเนินการที่
เหมาะสมของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ความเสี่ยงตอความมั่นคงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : บุคคลที่มีพิรุธ สิ่งของที่มีพิรุธ ทางเขาออกสําหรับผูไมมี
อํานาจหนาที่ และกุญแจที่สูญหาย
2) พื้นที่ของลูกคาและเจาหนาที่ที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่
ปฏิบัติงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเจาหนาที่
3) สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและความมั่นคงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : หองเก็บของ เซฟ/ตูนิรภัย กลอง
เงินสดและเครื่องบันทึกเงินสด
4) ขอกําหนดทางกฎหมายที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : ขอกําหนดทางกฎหมายปจจุบันที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยในการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่มั่นคงและปลอดภัย
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตุการปฏิบัติงาน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)

28
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 กุญแจ ทรัพยสินและพื้นที่ซึ่งควรรักษาใหมั่นคงตลอดเวลาจากการเขาถึงของผูไมมีอํานาจหนาที่
ลร. 2 ความสําคัญของการระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดดานความมั่นคง
ลร. 3 แนวการดําเนินการเกีย่ วกับทรัพยสนิ ที่สูญหายที่ตอ งยึดถือ
ลร. 4 ความสําคัญในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ลร. 5 แหลงที่หาไดของสารสนเทศทั้งสถานที่และบุคคลทางดานกําหนดของกฎหมายปจจุบนั เกีย่ วกับ
สุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 6 เหตุผลของการใหสารสนเทศตอผูอื่นเทาที่จะเปดเผยได
ลร. 7 ความสําคัญในการรายงานอุบัติการณที่ไมปรกติ/ไมเปนประจําตอบุคคลที่เหมาะสม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.02
พัฒนาความสัมพันธในการทํางานที่เกิดประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถพัฒนา
ความสัมพันธในการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได
ดังนี้
1. สรางสรรคและบํารุงรักษาความสัมพันธในการทํางานทีเ่ กิดประสิทธิผล
กับสมาชิกของบุคลากร
2. ทักทายและชวยเหลือผูมาเยีย่ มเยียน

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุ ง เน น การสร า งสรรค แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาความสั ม พั น ธ ใ นการทํ า งานที่ เ กิ ด
ประสิทธิผลกับสมาชิกของบุคลากร ประกอบดวย : การตอบสนองคํารองขอ
จากเพื่อนรวมงาน การสงผานสารสนเทศสําคัญไปยังเพื่อนรวมงาน การรอง
ขอความชวยเหลือเมื่อตองการ การจัดการกับแกปญหาความยุงยากซึ่งมี
ผลกระทบตอความสัมพันธในการทํางาน การสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน
มุงเนนการทักทายและชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียน ประกอบดวย : การทักทาย
ผูมาเยี่ยมเยียน การใหขอมูลสารสนเทศแกผูมาเยี่ยมเยียน การชี้ทางหรือพา
ผูมาเยี่ยมเยียนไปสูจุดหมายที่ตองการ วิธีการสื่อสารและสิ่งสนับสนุน ที่
เหมาะสมกับผูมาเยี่ยมเยียน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.02 พัฒนาความสัมพันธในการทํางานที่เกิดประสิทธิผล
หนวยยอย (Element)
103.02.1 สรางสรรคและรักษาความสัมพันธในการทํางานที่เกิดประสิทธิผลกับผูรวมงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) คํารองขอจากเพื่อนรวมงาน นั้นสามารถตอบสนองไดภายในความรับผิดชอบของตนเอง โดยกระทํา
ทันทีและอยางรวมมือรวมใจ
2) สารสนเทศสําคัญไดสงผานไปยังเพื่อนรวมงานโดยทันทีและอยางถูกตอง
3) ความชวยเหลือเมื่อตองการ นั้นไดรองขออยางสุภาพ
4) ความยุงยาก ซึง่ มีผลกระทบตอความสัมพันธในการทํางาน นั้นไดมีการอภิปราย แกไขหรือรายงาน
อยางถูกตองและโดยทันทีตอ บุคคลที่เหมาะสม
5) วิธีสื่อสารและสิ่งสนับสนุน นั้นเหมาะกับความตองการของเพื่อนรวมงาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ความสัมพันธของบุคลากรที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ผูจัดการในสายงาน หัวหนางานและเพื่อน
รวมงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 ความรับผิดชอบของลูกจางที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับความเสมอภาคของ
โอกาส
ลร. 2 วิธีที่สามารถใชในการถายทอดความรูที่สําคัญตอบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความจําเปน
ลร. 3 ความตองการและความรับผิดชอบของตนเองและเพื่อนรวมงาน
ลร. 4 ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ลร. 5 ผลของความสัมพันธในการทํางานที่ดีที่มีตอผลผลิต
ลร. 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธ
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.02 พัฒนาความสัมพันธในการทํางานที่เกิดประสิทธิผล
หนวยยอย (Element)
103.02.2 ทักทายและชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) ผูมาเยี่ยมเยียนไดรับการทักทายโดยทันทีและอยางสุภาพ และความตองการนั้นไดระบุ
2) ผูมาเยี่ยมเยียนไดรับสารสนเทศเทาที่เปดเผยได
3) ผูมาเยี่ยมเยียนไดรับการชี้ทางหรือพาไปสูที่หมายตามตองการ
4) เหตุผลของความลาชาหรือไมพรอมในการชวยเหลือ นั้นไดอธิบายอยางสุภาพ
5) สถานการณทอี่ ยูนอกเหนือความรับผิดชอบของตนนั้นไดแนะนําใหพบบุคคลที่เหมาะสม
6) วิธีของการสื่อสารและสิ่งสนับสนุนนั้นเหมาะตอความตองการของผูมาเยี่ยมเยียน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ผูมาเยี่ยมเยียนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1, 2, 3 และ 6 : ผูมาเยี่ยมเยียนทีไ่ ดนัดหมายและผูมาเยี่ยมเยียน
ที่ไมไดนดั หมาย
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 ระเบียบปฏิบัติดานความมั่นคง
ลร. 2 ความสําคัญที่ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดานความมั่นคง
ลร. 3 โครงสรางขององคกรและวิธีแนะนําผูมาเยี่ยมเยียนไปยังสถานที่ตาง ๆ
ลร. 4 ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวของในองคกรและสถานที่
ลร. 5 ความตองการหลักของบุคคลกับความตองการขับเคลื่อนเฉพาะ
ลร. 6 วิธีชวยเหลือที่สามารถใหกับบุคคลที่มีความตองการขับเคลื่อนเฉพาะ
ลร. 7 รูปแบบของการทักทายที่ใชในองคกร
ลร. 8 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัตทิ ี่มีตอผูมาเยี่ยมเยียน
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ลร. 9 ความรับผิดชอบของลูกจางที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับความเสมอภาค
ของโอกาส
ลร. 10 รูปแบบสําคัญของการสื่อสารทางวาจาและที่ไมใชวาจา การรับรูและการตอบสนอง
ลร. 11 ความสําคัญในการรับรูและการตอบสนองตอการสื่อสารทางวาจาและที่ไมใชวาจา
ลร. 12 ความจําเปนของการสื่อสารเฉพาะทั่วไปที่สุดของบุคคลที่ตองมี
ลร. 13 การสื่อสารกับบุคคลที่ตองการการสื่อสารเฉพาะ
ลร. 14 ความสําคัญของการสื่อสารดวยการพูดเมื่อมีการทักทายและการชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียน
ลร. 15 กฎที่ใชเพื่อความลับของสารสนเทศ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.03
ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในครัว
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถทําความสะอาด
พื้นที่ผลิตอาหาร อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในครัว โดยปฏิบัติงานหนวยยอย
ไดดังนี้
1. ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร
2. ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือผลิตอาหาร
3. ทําความสะอาดเครื่องใชในครัวสําหรับผลิตอาหาร

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนการทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร ประกอบดวย : การเลือกใชอุปกรณ
ทํ า ความสะอาด การใช เ สื้ อ ผ า ป อ งกั น ในงานทํ า ความสะอาด การแสดง
เครื่องหมายในพื้นที่ซึ่งกําลังทําความสะอาด หลักการทําความสะอาดพื้นที่ผลิต
อาหาร การขนยายและการกําจัดขยะ และการเก็บรักษาอุปกรณทําความสะอาด
มุ ง เน น การทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ผลิ ต อาหาร ประกอบด ว ย :
ความสําคัญในการปฏิบัติตามขอแนะนํา การใชอุปกรณเครื่องมือและวัสดุทํา
ความสะอาด การเลือกใชวัสดุและอุปกรณทําความสะอาด การเก็บวัสดุทําความ
สะอาด การทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือผลิตอาหารและการกําจัดขยะ
มุ ง เน น ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งใช ใ นครั ว สํ า หรั บ ผลิ ต อาหาร ประกอบด ว ย :
ความสําคัญในการปฏิบัติตามขอแนะนํา การทําความสะอาดเครื่องใชในครัว การ
เก็บวัสดุทําความสะอาด การทําความสะอาดและการเก็บรักษาเครื่องใชในครัว
และการกําจัดขยะ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.03 ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในครัว
หนวยยอย (Element)
103.03.1 ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) อางลางจานและอางลางมือนั้น ไดทําความสะอาดและตรวจสอบวาสะอาดและน้ําไหลผานสะดวก
2) พื้นและฝาผนังบริเวณสําหรับปฏิบัติการบริการนั้น ไดรับการทําความสะอาด
3) ทอระบายน้ํา ฝาปด และชองระบายน้ําลนนั้น ไดทําความสะอาดและตรวจสอบวาน้ําไหลผานสะดวก
4) พื้นผิว ชั้น ตูและลิ้นชักนั้น ไดตรวจสอบแลวสะอาดถูกสุขอนามัยและพรอมใชงาน
5) การใชอุปกรณเครื่องมือและวัสดุสําหรับทําความสะอาดนั้น เลือกใชอยางเหมาะสมและเก็บรักษาอยางถูก
วิธีหลังการใชงาน
6) การกําจัดขยะและเศษอาหารนั้น ไดกําจัดอยางถูกตอง และภาชนะรองรับถูกสุขอนามัยและพรอม ใชงาน
7) สถานการณที่ไมคาดคิดนั้น ไดจัดการอยางมีผลสัมฤทธิ์และแจงตอบุคคลที่เหมาะสมใหทราบตามความ
จําเปน
8) การทํางานเปนไปตามลําดับกอนหลัง ลักษณะการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) พื้นผิวที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : โลหะ กระเบื้องฝาผนัง พื้นทาสี กระจก กระเบื้องพื้น ไวนิล และ
พื้นผิวเคลือบดวยพลาสติกใส
2) สถานการณที่ไมคาดคิดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : ปญหาที่เกิดจากวัสดุทําความสะอาด ปญหาที่เกิดจาก
ภาชนะรองรับขยะ และปญหาที่เกิดจากการบํารุงรักษา
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทําความ
สะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
ลป. 4 ของจริง
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การแยกอุปกรณทําความสะอาดทีใ่ ชกับพื้นและพืน้ ผิวสําหรับการปฏิบัติงาน
ลร. 2 การใชเสื้อผาปองกันในงานทําความสะอาด
ลร. 3 การแสดงเครื่องหมายในพื้นที่ซึ่งกําลังทําความสะอาด
ลร. 4 การทําความสะอาดพืน้ ที่ผลิตอาหาร
ลร. 5 การขนยายและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี
ลร. 6 การแยกการจัดเก็บอุปกรณทําความสะอาดจากอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

37
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.03 ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในครัว
หนวยยอย (Element)
103.03.2 ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือผลิตอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) อุปกรณเครื่องมือนั้น ไดปด สวิทซและถอดแยกสวนกอนทําความสะอาด
2) อุปกรณเครื่องมือนั้น สะอาดและประกอบเขากันไดอยางถูกตอง
3) การใชอุปกรณเครื่องมือและวัสดุสําหรับทําความสะอาดนั้น เลือกใชอยางเหมาะสมและเก็บรักษา
อยางถูกวิธีหลังการใชงาน
4) สถานการณทไี่ มคาดคิดนั้น ไดจัดการอยางมีผลสัมฤทธิ์ และแจงตอบุคคลที่เหมาะสมใหทราบตาม
ความจําเปน
5) ลักษณะการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติของ
สถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) อุปกรณเครื่องมือที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1, 2 และ 3 : หมออบไอน้ํา เตาอบหรือเตาไมโครเวฟ
เหล็กสําหรับตัง้ หมอบนเตา แผนเหล็กสําหรับปงขนมหรือตะแกรงเหล็กสําหรับยาง ภาชนะสําหรับ
ทอด หมอตุนซอนสองชั้น เครื่องบดหรือเครื่องผสมอาหาร และเครือ่ งลางจาน
2) สถานการณทไี่ มคาดคิดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ปญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือและปญหาที่
เกี่ยวกับวัสดุทาํ ความสะอาด
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือผลิตอาหาร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
ลป. 4 ของจริง
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การรายงานขอผิดพลาดในการใชและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือตอบุคคลที่เหมาะสม
ลร. 2 ความสําคัญในการปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิต เมื่อใชอุปกรณเครื่องมือและวัสดุทําความ
สะอาด
ลร. 3 การเก็บวัสดุทําความสะอาดในภาชนะบรรจุที่มีปา ยบอกอยางถูกตอง
ลร. 4 การปดอุปกรณเครื่องมือผลิตอาหารกอนทําความสะอาด
ลร. 5 การถอดชิ้นสวนอุปกรณเครื่องมือกอนทําความสะอาดและประกอบเขาอยางถูกวิธีหลังทําความ
สะอาด
ลร. 6 การเลือกใชวัสดุและอุปกรณเครื่องมือสําหรับทําความสะอาด
ลร. 7 การทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือผลิตอาหาร
ลร. 8 การแยกและการจัดการขยะอยางถูกตอง
ลร. 9 เหตุผลที่ไมควรใชน้ํายาฆาเชื้อในพืน้ ที่ผลิตอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.03 ทําความสะอาดพื้นที่ผลิตอาหาร อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในครัว
หนวยยอย (Element)
103.03.3 ทําความสะอาดเครื่องใชในครัว
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) อุปกรณเครื่องมือสําหรับทําความสะอาดนัน้ ไดเลือกใชเหมาะสมกับชนิดของเครื่องใชในครัว
2) การทําความสะอาดเครื่องใชในครัว ไดทําความสะอาดอยางถูกตอง
3) เครื่องใชในครัวที่ใชงานเสร็จแลวนัน้ มั่นใจไดวาสะอาด แหง และไมชํารุด
4) เครื่องใชในครัวที่ชํารุด ไดระบุรายการและรายงานตอบุคคลที่เหมาะสม
5) เครื่องใชในครัวที่ทําความสะอาดแลว ไดขนยายและจัดเก็บอยางถูกตอง
6) ขยะและเศษอาหาร ไดกําจัดอยางถูกตอง
7) พื้นที่และอุปกรณเครื่องมือสําหรับทําความสะอาด ถูกสุขลักษณะและพรอมใชงาน
8) สถานการณทไี่ มคาดคิด ไดจัดการอยางมีผลสัมฤทธิ์และแจงตอบุคคลที่เหมาะสมใหทราบตามความ
จําเปน
9) ลักษณะการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของ
สถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ชนิดของเครื่องใชในครัวที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : สเตนเลส โลหะเคลือบ ไม พลาสติก
เครื่องปนดินเผา เชน กังไส ภาชนะดินเผา และแกว
2) เครื่องใชในครัวที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 3, 4 และ 5 : เขียง หมอ กระทะ ชามหรือจานหรือพิมพ
ตะกรอตีไข ชอนสมหรือทัพพีหรือทีไส ที่ขูดฝอย ที่ปอกเปลือกหรือที่ควักไส และที่เปดกระปอง
3) สถานการณทไี่ มคาดคิด : ปญหาที่เกี่ยวกับวัสดุทําความสะอาดและปญหาที่เกีย่ วกับอุปกรณเครื่องมือ
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ทําความสะอาดเครื่องใชในครัว
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
ลป. 4 ของจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 วิธีการทําความสะอาด การทําใหแหงและการเก็บรักษาเครื่องใชในครัวชนิดตาง ๆ
ลร. 2 ความสําคัญในการปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิตเมื่อทําความสะอาดเครื่องใชในครัว
ลร. 3 การเก็บวัสดุทําความสะอาดในภาชนะบรรจุที่ติดปายอยางถูกตอง
ลร. 4 การเลือกใชวัสดุและอุปกรณเครื่องมือทําความสะอาดที่เหมาะสมเมื่อทําความสะอาดเครื่องใชใน
ครัว
ลร. 5 ขอผิดพลาดในการรักษาความสะอาดเครื่องใชในครัว
ลร. 6 การขนยายและการจัดการขยะอยางถูกวิธี
ลร. 7 เหตุผลที่ไมควรใชน้ํายาฆาเชื้อในพืน้ ที่ผลิตอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.04
ดูแลรักษาสุขอนามัยในการเก็บรักษา เตรียมและประกอบอาหาร
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถดูแลรักษา
สุขอนามัยในการเก็บรักษา เตรียม และประกอบอาหาร โดยปฏิบัติงาน
หนวยยอยไดดังนี้
1. ดูแลรักษาสุขอนามัยในการเก็บรักษาอาหาร
2. ดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเตรียมและประกอบอาหาร

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนการดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเก็บอาหาร ประกอบดวย : การ
รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล การดูแลพื้นที่จัดเก็บอาหาร และการจัดเก็บ
อาหารอยางถูกสุขอนามัย
มุงเนนการดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเตรียมและการประกอบอาหาร
ประกอบดวย : การรักสุขอนามัยสวนบุคคล การดูแลพื้นที่และอุปกรณ
สําหรับเตรียมและประกอบอาหาร การเตรียมและการประกอบอาหารอยาง
ถูกสุขอนามัย และการจัดเก็บขยะ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.04 ดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเก็บ การจัดเตรียม และประกอบอาหาร
หนวยยอย (Element)
103.04.1 ดูแลรักษาสุขอนามัยในการเก็บรักษาอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) มือ นั้นไดรักษาความสะอาดและลางหลังจากกิจกรรมที่ไมถกู สุขอนามัย
2) พื้นที่จัดเก็บ นั้นไดดูแลรักษาใหอยูในสภาพสะอาดและถูกสุขอนามัย
3) การสงมอบรายการอาหาร นั้นไดรายงานทันทีตอบุคคลที่เกี่ยวของ
4) รายการอาหาร นั้นไดจัดเก็บอยางถูกตองตามหลักสุขอนามัยและตามชนิดของอาหาร
5) สถานการณที่ไมคาดคิด นั้นไดจัดการอยางมีผลสัมฤทธิ์และแจงตอบุคคลที่เหมาะสมใหทราบตามความ
จําเปน
6) การทํางานเปนไปตามลําดับกอนหลัง ลักษณะการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) กิจกรรมที่ไมถกู สุขอนามัยที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : การจับถือขยะอาหาร การเขาหองน้ํา การจับถือ
อาหารที่ยังไมไดลาง การสูบบุหรี่ การจับถือน้ํายา/วัสดุทําความสะอาด
2) รายการอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 และ 4 : เนื้อสัตว สัตวปก ปลา ผลิตภัณฑนม ผัก ผลไม ไข
อาหารแหง
3) ชนิดของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : อาหารที่อุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง อาหารหุงตมแลว
และอาหารที่ยังไมหุงตม
4) สถานการณที่ไมคาดคิดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : ปญหาเกี่ยวกับการสงอาหารและปญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ
5) ขอกําหนดของกฎหมายที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : ขอกําหนดทางกฎหมายปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยเมื่อจัดเก็บอาหาร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
ลป. 4 ของจริง
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการจัดเก็บอาหาร
ลร. 2 การยกของหนักหรือของใหญอยางปลอดภัย
ลร. 3 เครื่องหมายบงบอกเชื้อโรคในพื้นที่การสงมอบอาหารและการจัดเก็บ
ลร. 4 สุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีในการทําและจัดเก็บอาหาร
ลร. 5 การรักษาสุขอนามัยของพื้นที่จัดเก็บและอุปกรณเครื่องมือ
ลร. 6 การเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิทปี่ ลอดภัยกอนนําไปใช
ลร. 7 ความสําคัญของระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.04 ดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเก็บ การจัดเตรียมและประกอบอาหาร
หนวยยอย (Element)
103.04.2 ดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเตรียม และประกอบอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) มือ นั้นไดลางและรักษาใหสะอาดระหวางการจัดเตรียมและการประกอบอาหาร
2) พื้นที่และอุปกรณสําหรับจัดเตรียมและประกอบอาหาร นัน้ มีสภาพสะอาดและถูกสุขอนามัย
3) รายการอาหาร นั้นไดจัดเตรียมและประกอบภายใตสภาพที่ถูกตองตามชนิดของอาหาร
4) เศษขยะอาหาร ไดเคลื่อนยายออกจากพื้นที่จัดเตรียมอาหารโดยทันที
5) ถังขยะไดปด ฝามิดชิดและอยูห างจากพื้นที่จดั เตรียมและประกอบอาหาร
6) สถานการณทไี่ มคาดคิด นัน้ ไดจดั การอยางมีผลสัมฤทธิ์และแจงตอบุคคลที่เหมาะสมใหทราบตาม
ความ จําเปน
7) การทํางานเปนไปตามลําดับกอนหลัง ลักษณะการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนด
ของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) รายการอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เนื้อสัตว สัตวปก ปลา ผลิตภัณฑนม ผัก ผลไม ไข
อาหารแหง
2) ชนิดของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : อาหารที่อุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง หุงตมแลว และ
ยังไมหุงตม
3) สถานการณทไี่ มคาดคิดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : อุปกรณบกพรองและปญหาเกี่ยวกับสวนผสม
อื่น
4) ขอกําหนดทางกฎหมายที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : ขอกําหนดทางกฎหมายปจจุบนั ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยเมื่อจัดเก็บอาหาร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน (Portfolio)
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการจัดเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 2 สุขอนามัยสวนบุคคลในการจัดเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 3 การรักษาสุขอนามัยของพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการจัดเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 4 การปนเปอนที่เกิดขึน้ ในขณะจัดเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 5 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการจัดเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 6 การจัดเก็บขยะ
ลร. 7 การละลายอาหารแชแข็ง
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.05
ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเก็บ จัดเตรียม และประกอบอาหาร
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถดูแลรักษา
และเสริมสรางสุขอนามัยในการเก็บรักษา เตรียมและประกอบอาหาร โดย
ปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเก็บอาหาร
2. ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเตรียมและประกอบอาหาร

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุ ง เน น การดู แ ลรั ก ษาและเสริ ม สร า งสุ ข อนามั ย ในการเก็ บ รั ก ษาอาหาร
ประกอบดวย : ความสําคัญของการยกของหนักหรือใหญโดยใชวิธีการที่
ปลอดภัย ความสําคัญของการมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี ความสําคัญในการ
ดูแลพื้นที่สําหรับเก็บรักษาอาหารและอุปกรณเครื่องมือ การปนเปอนที่เปน
อันตรายที่เกิดระหวางการเก็บรักษาอาหาร ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษาอาหาร การตรวจสอบอาหารใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
ขณะขนสง การแยกอาหารดิบกับอาหารที่ปรุงแลวระหวางการเก็บรักษา
วิธีก ารปองกันการปนเปอน ขั้ นตอนการละลายน้ําแข็งในอาหารแชแ ข็ ง
ประเภทอาหารที่ทําใหเกิดอาการแพ การปองกันการแพอาหาร
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มุงเนนดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการเตรียมและประกอบอาหาร
ประกอบดวย : ขอปฏิบัติในการทํางานอยางปลอดภัยขณะเตรียมและ
ประกอบอาหาร ความสําคัญในการดูแลพื้นที่สําหรับเตรียมและประกอบ
อาหารและอุปกรณเครื่องมือ การปนเปอนที่เปนอันตรายที่เกิดระหวางการ
เตรียมและประกอบอาหาร ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิในการเตรียม
และประกอบอาหาร ความสํ า คั ญ ในการรั ก ษาอนามั ย ส ว นบุ ค คล
ความสําคัญของการดูแลถังขยะ วิธีการปองกันการปนเปอน ขอควรระวังใน
การสัมผัสอาหาร แหลงแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเสีย ความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการ ขั้นตอนการละลายน้ําแข็งในอาหารแชแข็ง ความสําคัญของ
การปกปดรอยตัดและรอยครูดถลอก ประเภทอาหารที่ทําใหเกิดอาการแพ
และการปองกันการแพอาหาร
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยยอย (Element) 2:

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.05 ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเก็บ จัดเตรียม และประกอบอาหาร
หนวยยอย (Element)
103.05.1 ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการเก็บรักษาอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) หลังการทํากิจกรรมที่ไมถูกสุขลักษณะ ไดทําความสะอาดและลางมือทุกครั้ง
2) บริเวณสถานที่ทํางานนั้น ไดดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
3) การตรวจสอบอาหารนั้น มัน่ ใจวาอาหารอยูในสภาพทีถ่ ูกสุขลักษณะจนถึงการสงมอบ
4) การเก็บรักษาอาหารนั้น ไดเก็บรักษาในสภาพที่ถูกตองตามชนิดของอาหาร
5) การหมุนเวียนใชวัตถุดิบนัน้ ไดปฏิบัติตามขั้นตอนของหลักสุขอนามัย
6) การปองกันแมลงนั้น ไดปฏิบัติอยางเหมาะสมตามวิธีการปองกันอันตรายจากแมลง
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) กิจกรรมที่ไมถูกสุขลักษณะที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 เลือก 3 รายการจาก : จับตองขยะหรือขยะที่
เปนอาหาร ใชหองน้ํา จับตองอาหารสดที่ไมไดลาง สูบบุหรี่ จับตองน้ํายาทําความสะอาดหรือ
เครื่องมือทําความสะอาด และรับประทานอาหาร
2) รายการอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 และ ขอ 4 เลือก 3 รายการจาก : เนื้อสัตวสีแดง เนื้อสัตว
สีขาว เนื้อปลาหรือเนื้อสัตวปก ผลิตภัณฑนม ผักหรือผลไม ไข และอาหารแหง
3) ชนิดอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 เลือก 3 รายการจาก : อาหารตากแหง อาหารแชเย็น อาหาร
แชแข็ง อาหารที่ปรุงแลว และอาหารที่ยังไมปรุง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยใน
การเก็บรักษาอาหาร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน (Portfoilo)
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการจัดเก็บอาหาร
ลร. 2 การยกของหนักหรือของใหญอยางปลอดภัย
ลร. 3 ความสําคัญของการมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี
ลร. 4 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่สําหรับเก็บรักษาอาหารและอุปกรณเครื่องมือ
ลร. 5 การปนเปอนที่เปนอันตรายที่เกิดระหวางการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 6 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 7 การตรวจสอบอาหารใหอยูใ นสภาพที่ถูกสุขลักษณะขณะขนสง
ลร. 8 การแยกอาหารดิบกับอาหารที่ปรุงแลวระหวางการเก็บรักษา
ลร. 9 วิธีการปองกันการปนเปอน
ลร. 10 ขั้นตอนการละลายน้าํ แข็งในอาหารแชแข็ง
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.05 ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเก็บ จัดเตรียม และประกอบอาหาร
หนวยยอย (Element)
103.05.2 ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการเตรียมและประกอบอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การลางมือนั้น ไดลางมือกอนเตรียม ประกอบและเก็บรักษาอาหารใหสะอาดอยูตลอดเวลา
2) พื้นที่สําหรับเตรียมและประกอบอาหาร รวมถึงอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลรักษาใหอยูใ น
สภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
3) การแยกอาหารดิบและอาหารที่อาจกอใหเกิดอันตรายสูงนั้น ไดแยกโดยใชเครื่องมือ
4) การขนยายขยะนั้น ไดขนยายออกจากพื้นที่สําหรับเตรียมและประกอบอาหารโดยทันที
5) การดูแลถังขยะนั้น ไดปดฝาถังขยะและวางใหไกลจากอาหาร
6) การเก็บรักษาอาหารนั้น ไดเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ปลอดภัยตลอดขั้นตอนการประกอบ ตาม
บัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขอนามัยอาหาร
7) การรายงานเกีย่ วกับปญหานัน้ ไดรายงานปญหาตอบุคคลที่เหมาะสมโดยทันที
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) รายการอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3, 4 และ 6 เลือก 3 รายการจาก : เนื้อสัตวสีแดง เนื้อสัตว
สีขาว เนื้อปลาหรือเนื้อสัตวปก ผลิตภัณฑนม ผักหรือผลไม ไขและอาหารแหง
2) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : ปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในการใชอุปกรณและปญหาที่
เกิดจากสวนผสม
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การเตรียมและประกอบอาหาร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน (Portfoilo)
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 ขอปฏิบัติในการทํางานอยางปลอดภัยขณะเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่สําหรับเตรียมและประกอบอาหาร และอุปกรณเครื่องมือ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายที่เกิดระหวางการเตรียมและการประกอบอาหาร
ลร. 4 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 5 ความสําคัญในการรักษาอนามัยสวนบุคคลในขณะเตรียมและประกอบอาหาร
ลร. 6 ความสําคัญของการแยกของเสียออกจากอาหารและกําจัดอยางถูกวิธี
ลร. 7 ความสําคัญของการดูแลถังขยะ
ลร. 8 วิธีการปองกันการปนเปอน
ลร. 9 ขอควรระวังในการสัมผัสอาหาร
ลร. 10 แหลงแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเสีย
ลร. 11 ความรับผิดชอบของผูประกอบการ
ลร. 12 ขั้นตอนการละลายน้าํ แข็งในอาหารแชแข็ง
ลร. 13 ความสําคัญของการปกปดรอยตัดและรอยครูดถลอก
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.06
สรางและรักษาความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถสรางและ
รักษาความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิผล โดยปฏิบัติงาน
หนวยยอยไดดังนี้
1. สรางและรักษาความสัมพันธในการทํางานกับผูรวมงาน
2. ตอนรับและชวยเหลือผูมาเยีย่ มเยียน

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุ ง เน น การสร า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ ใ นการทํ า งานกั บ ผู เ ข า ร ว มงาน
ประกอบดวย : ความรับผิดชอบของลูกจางที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมาย วิธีการและความสัมพันธในการสรางสรรคความสัมพันธ เวลาและ
สถานที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล ขั้นตอนในการติดตามงาน ขั้นตอนใน
การรักษาขอมูลที่ตองปกปด ความสําคัญในการแจงขาวและใหคําปรึกษาตอผูอื่น
วิธีการที่ใช สื่อสารขอเสนอสําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลง
มุงเนนตอนรับและชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียน ประกอบดวย : การจัดการระบบความ
ปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติตอผูมาเยี่ยมเยียนที่มีพฤติกรรมกาวราว ขั้นตอนที่
ตองปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ขอปฏิบัติหลักของการตอนรับ ขั้นตอนมาตรฐานของ
การตอนรับและชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียน บทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับการตอนรับ
และชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียนและผูรับผิดชอบ การกําหนดบทบาท การบริการ
ลูกคา โครงสรางขององคกร การบริการและผลิตภัณฑขององคกร ขอกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวของ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่มีตอผูมาเยี่ยมเยียน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.06 สรางและรักษาความสัมพันธ ในการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
หนวยยอย (Element)
103.06.1 สรางและรักษาความสัมพันธในการทํางานกับผูรวมงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การจัดอภิปรายในสวนของงานที่เกี่ยวของกับปญหาของผูรว มงานนั้น ไดจัดในโอกาสที่เหมาะสม
2) การสงขอมูลที่สําคัญนั้น ไดสงใหผูรวมงานที่เหมาะสมโดยเร็วและอยางละเอียดถี่ถว น
3) การรักษาความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิผลนั้น ไดจัดทําทั้งรายบุคคลและทีมงาน
4) การรักษาเวลาตามที่กําหนดไวนั้น ไดมอบหมายใหทุกคนรับผิดชอบ
5) วิธีการติดตอสือ่ สารและการสนับสนุนนั้น เหมาะสมกับความตองการของพนักงาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ผูรวมงานที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1, 2 และ 5 : ผูจัดการในสายงาน และเพื่อนรวมงานโดยตรง
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน (Portfoilo)
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 ความรับผิดชอบของลูกจางที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคของ
โอกาส
ลร. 2 วิธีการและความสําคัญในการสรางสรรคความสัมพันธ
ลร. 3 เวลาและสถานที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล รับขอเสนอแนะและการสนับสนุน
ลร. 4 ขั้นตอนในการติดตามงานเมื่อเกิดขอขัดแยงและไมตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ลร. 5 ขั้นตอนในการรักษาขอมูลที่ตองปกปด
ลร. 6 ความสําคัญในการแจงขาวและใหคําปรึกษาตอผูอื่นทีเ่ กี่ยวของกับปญหาและขอเสนอ
ลร. 7 วิธีการที่ใชสื่อสารขอเสนอสําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลง
แนวทางการประเมินสําหรับผูป ระเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
103 พัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานของตนเองและหนวยงาน
หนวยสมรรถนะ (Unit)
103.06 สรางและรักษาความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
หนวยยอย (Element)
103.06.2 ตอนรับและชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) ผูมาเยี่ยมเยียนไดรับการทักทายโดยทันทีและอยางมีอัธยาศรัย
2) การจําแนกกลุม ผูมาเยี่ยมเยียนนั้น ไดจําแนกกลุมผูมาเยีย่ มเยียนตามธรรม ชาติและตามความ
ตองการ เพื่อใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ บุคลากรหรือการบริการขององคกร
3) การตอนรับและการควบคุมดูแลผูมาเยีย่ มเยียนมีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับ
4) ไดบรรยายเกี่ยวกับโครงสราง ผลิตภัณฑหรือการบริการขององคกรอยางละเอียดและ
ประชาสัมพันธตอผูมาเยี่ยมเยียนอยางเหมาะสม
5) วิธีการสื่อสารและสิ่งสนับสนุนนั้น มีความเหมาะสมกับความตองการของผูมาเยี่ยมเยียน
6) ปญหาดานการสื่อสารนั้น ยอมรับถึงปญหาดานการสื่อสารและหาวิธีการชวยเหลือที่เหมาะสม
7) การชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียนนั้น ไดรับรูปญ
 หาและจัดการชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียนดวยวิธีการที่
เหมาะสม
8) การบันทึกนัน้ มีความสมบูรณ ชัดเจนและถูกตอง
9) การปฏิบัติตอผูมาเยี่ยมเยียนที่มีพฤติกรรมกาวราวและงุม งามนั้น ไดดาํ เนินการตามขั้นตอนเปนที่
ยอมรับ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ผูมาเยี่ยมเยียนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 9 เลือก 3 รายการจาก : ผูมาเยี่ยมเยียน
จากภายนอกองคกร
2) ความตองการของผูมาเยี่ยมเยียนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 5 เลือก 1 รายการจาก : สอบถาม
งานประจํา สอบถามเรื่องซับซอน และสอบถามงานประจําสวนอื่นขององคกร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน (Portfoilo)
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การจัดการระบบความปลอดภัย
ลร. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตอผูมาเยี่ยมเยียนที่มีพฤติกรรมกาวราว
ลร. 3 ขั้นตอนที่ตองปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ลร. 4 ขอปฏิบัติหลักของการตอนรับ
ลร. 5 ขอปฏิบัติของการตอนรับอยางมืออาชีพ
ลร. 6 ขั้นตอนมาตรฐานของการตอนรับและชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียน
ลร. 7 บทบาทหลักที่เกีย่ วของกับการตอนรับและชวยเหลือผูมาเยี่ยมเยียนและผูรับผิดชอบ
ลร. 8 การกําหนดบทบาท
ลร. 9 การบริการลูกคา
ลร. 10 โครงสรางขององคกร
ลร. 11 การบริการและผลิตภัณฑขององคกร
ลร. 12 ขอกําหนดของกฎหมายที่เกีย่ วของ
ลร. 13 ความรับผิดชอบของลูกจางในการปฏิบัติในโอกาสที่เทาเทียมกัน
ลร. 14 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัตทิ ี่มีตอผูมาเยี่ยมเยียน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.01
ประกอบอาหารเด็ก
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหารในสถาบันตาง ๆ เชน โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก
โรงพยาบาล ฯลฯ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารเด็ก โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
3. ประกอบอาหารเด็กตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุ ง เน น คํ า นวณความต อ งการพลั ง งาน สารอาหารและกํ า หนดรายการอาหาร
ประกอบดวย : การพัฒนาการเด็กวัยตาง ๆ ความตองการพลังงานและสารอาหาร
ของเด็กแตละวัย การใหอาหารเสริมเด็กวัยทารก การคํานวณสารอาหารของเด็ก
แตละวัย และหลักการกําหนดรายการอาหารสําหรับเด็ก
มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาล
อาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร
เด็ก การเก็บรักษาอาหารและการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารเด็ก ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร หลั ก
โภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารเด็ก หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร
เด็ก และการจัดบริการ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.01 ประกอบอาหารเด็ก
หนวยยอย (Element)
201.01.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) สารอาหารสําหรับเด็กวัยตาง ๆ ที่คํานวณถูกตองตามหลักโภชนาการ
2) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อ มีความเหมาะสมกับวัยเด็ก
3) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อมีสารอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การคํานวณพลังงานและสารอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : คํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับ
เด็กวัยทารก วัยกอนเรียนและวัยเรียน สําหรับ 1 วัน
2) การกําหนดรายการอาหารที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 3 : รายการอาหารมื้อเชา กลางวันและเย็น
สําหรับเด็กวัยทารก วัยกอนเรียนและวัยเรียน สําหรับ 1 วัน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายงานการคํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับวัยตาง ๆ
ลป. 2 ใบรายงานการกําหนดรายการอาหารเด็กวัยทารก วัยกอนเรียนและวัยเรียน มื้อเชา กลางวันและเย็น
ลป. 3 ตารางแสดงคุณคาอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การพัฒนาการเด็กวัยทารก วัยกอนเรียนและวัยเรียน
ลร. 2 ความตองการพลังงานและสารอาหารของเด็กแตละวัย
ลร. 3 การใหอาหารเสริมสําหรับเด็กวัยทารก
ลร. 4 การใชตารางแสดงคุณคาอาหาร
ลร. 5 การคํานวณสารอาหารของเด็กแตละวัย
ลร. 6 หลักการกําหนดรายการอาหารสําหรับเด็กแตละวัย
แนวทางการประเมินสําหรับผูป ระเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.01 ประกอบอาหารเด็ก
หนวยยอย (Element)
201.01.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การหมัก
การบด การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารเด็ก
ลร. 6 การตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเด็ก
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.01 ประกอบอาหารเด็ก
หนวยยอย (Element)
201.01.3 ประกอบอาหารเด็กตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารเด็กถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารเด็กที่ประกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) อาหารเด็กแตละวัยที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
5) ปริมาณอาหารที่จัดเสิรฟ ถูกตองตามที่กําหนด
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว การผัด
การอบ การตุน
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิ่น
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บที่อุณหภูมิหอง แชเย็น หรือแชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหารเด็ก
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเด็ก
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารเด็กแตละวัย
ลร. 7 การจัดบริการอาหารเด็ก
ลร. 8 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการประกอบ การเก็บรักษาอาหาร การจัดบริการ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.02
ประกอบอาหารผูสูงอายุ
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหารในสถาบันตาง ๆ เชน สถานรับดูแลผูสูงอายุ
โรงพยาบาล ฯลฯ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารผูสูงอายุ โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
3. ประกอบอาหารผูสูงอายุตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุงเนนคํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ประกอบดวย : การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผูสูงอายุ ความตองการ
พลังงานและสารอาหารของผูสูงอายุ การคํานวณสารอาหารและการกําหนด
รายการอาหารสําหรับผูสูงอายุ
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับ
ประกอบอาหารผูสูงอายุ การเก็บรักษาอาหารและการเลือกใชอาหารทดแทน
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนประกอบอาหารผูสูงอายุ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารผูสูงอายุ หลักการและเทคนิคการ
ประกอบอาหารผูสูงอายุ การเก็บรักษาอาหาร การจัดบริการและการเลือกใช
อาหารทดแทน
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.02 ประกอบอาหารผูสูงอายุ
หนวยยอย (Element)
201.02.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พลังงานและสารอาหารสําหรับผูสูงอายุ ที่คํานวณถูกตองตามหลักโภชนาการ
2) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อ มีความเหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ
3) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อมีสารอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การคํานวณพลังงานและสารอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : คํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับ
ผูสูงอายุ สําหรับ 1 วัน
2) การกําหนดรายการอาหารที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 3 : รายการอาหารมื้อเชา กลางวันและเย็น
สําหรับผูสูงอายุ สําหรับ 1 สัปดาห
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายงานการคํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับผูสูงอายุ
ลป. 2 ใบรายงานการกําหนดรายการอาหารผูสูงอายุ 3 มื้อ คือ มื้อเชา มื้อกลางวัน และมื้อเย็น
ลป. 3 ตารางแสดงคุณคาอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผูสงู อายุ
ลร. 2 ความตองการพลังงานและสารอาหารของผูสูงอายุ
ลร. 3 การใชตารางแสดงคุณคาอาหาร
ลร. 4 การคํานวณสารอาหารสําหรับผูสูงอายุ
ลร. 5 หลักการกําหนดรายการอาหารสําหรับผูสูงอายุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูป ระเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.02 ประกอบอาหารผูสูงอายุ
หนวยยอย (Element)
201.02.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การหมัก
การหอ การบด การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารผูส ูงอายุ
ลร. 6 การตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารผูสูงอายุ
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนในสวนผสมที่มีไขมันสูง
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Functions)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.02 ประกอบอาหารผูสูงอายุ
หนวยยอย (Element)
201.02.3 ประกอบอาหารผูสงู อายุตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารผูส ูงอายุถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารผูสูงอายุที่ประกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) อาหารผูสูงอายุที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
5) ปริมาณอาหารที่จัดเสิรฟ ถูกตองตามที่กําหนด
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว การอบ
การแกง การผัด การยํา การตุน
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิ่น
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บที่อุณหภูมิหอง แชเย็น หรือแชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหารผูสูงอายุ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารผูสูงอายุ
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารผูสูงอายุ
ลร. 7 การจัดบริการอาหารผูสูงอายุ
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการประกอบ การเก็บรักษาอาหาร การจัดบริการ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.03
ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหารในสถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล สถานดูแลผูพักฟน
ฯลฯ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบอาหาร
บุคคลภาวะพิเศษ โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหารตาม
หลักโภชนาการ
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
3. ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุ ง เน น คํ า นวณความต อ งการพลั ง งาน สารอาหารและกํ า หนดรายการอาหาร
ประกอบดวย : ประเภทของบุคคลภาวะพิเศษ ความสําคัญของการจัดอาหาร
บุคคลภาวะพิเศษ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของบุคคลภาวะพิเศษ ความตองการ
พลังงานและสารอาหารของบุคคลภาวะพิเศษ การคํานวณสารอาหารของบุคคล
ภาวะพิเศษ และการกําหนดรายการอาหารสําหรับบุคคลภาวะพิเศษ
มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
หนวยยอย (Element) 2:
ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาล
อาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร
บุคคลภาวะพิเศษ การเก็บรักษาวัตถุดิบ และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
หนวยยอย (Element) 3:
ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาล
อาหาร หลักโภชนาการ หลักการและเทคนิคการประกอบและ ดัดแปลงอาหาร
บุคคลภาวะพิเศษ การเก็บรักษาอาหาร การจัดบริการและการเลือกใชอาหาร
ทดแทน
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.03 ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
หนวยยอย (Element)
201.03.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พลังงานและสารอาหารสําหรับบุคคลภาวะตาง ๆ ที่คํานวณถูกตองตามหลักโภชนาการ
2) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อ เหมาะสมสําหรับบุคคลภาวะพิเศษ
3) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อมีสารอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การคํานวณพลังงานและสารอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : คํานวณพลังงานและสารอาหาร
สําหรับหญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร สําหรับ 1 วัน
2) การกําหนดรายการอาหารทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 3 : รายการอาหารมื้อเชา มื้อกลางวัน
และมื้อเย็น สําหรับหญิงตั้งครรภและหญิงใหนมบุตร สําหรับ 1 สัปดาห

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายงานการคํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับหญิงตั้งครรภและหญิงใหนมบุตร
ลป. 2 ใบรายงานการกําหนดรายการอาหารหญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร มื้อเชา กลางวันและเย็น
ลป. 3 ตารางแสดงคุณคาอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 ประเภทของบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 2 ความสําคัญของการจัดอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 3 การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 4 ความตองการพลังงานและสารอาหารของบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 5 การใชตารางแสดงคุณคาอาหาร
ลร. 6 การคํานวณสารอาหารของบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 7 หลักการกําหนดรายการอาหารสําหรับบุคคลภาวะพิเศษ
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.03 ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
หนวยยอย (Element)
201.03.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การหมัก
การหอ การบด การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 6 การตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนในสวนผสมที่มีไขมันสูง
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.03 ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
หนวยยอย (Element)
201.03.3 ประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารบุคคลภาวะพิเศษที่ประกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) อาหารบุคคลภาวะพิเศษที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
5) ปริมาณอาหารที่จัดเสิรฟ ถูกตองตามที่กําหนด
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว การตุน
การอบ การแกง การผัด การยํา
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิ่น
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บที่อุณหภูมิหอง แชเย็น หรือแชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก

74
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบและดัดแปลงอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 6 การเก็บรักษาอาหาร
ลร. 7 การจัดบริการอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการประกอบ การเก็บรักษาอาหาร การจัดบริการ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.04
ประกอบอาหารโรงพยาบาล
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหารในสถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล สถานที่รับดูแล
ผูปวยพักฟนฯ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบอาหาร
โรงพยาบาล โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. กําหนดรายการอาหารสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟนตามหลักโภชนาการ
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
3. ประกอบอาหารโรงพยาบาลตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุ ง เน น กํ า หนดรายการอาหารสํ า หรั บ ผู ป ว ยและผู ป ว ยพั ก ฟ น ประกอบด ว ย :
หลักโภชนาการสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน ความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ชนิด
ของอาหารผู ป ว ย การกํ า หนดรายการอาหารสํ า หรั บ ผู ป ว ยและผู พั ก ฟ น
การกําหนดและคํานวณอาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
มุงเนนการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
หนวยยอย (Element) 2:
ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาล
อาหาร หลั กโภชนาการ การเลื อ กซื้อและการเตรี ย มวัตถุ ดิบ สํา หรั บประกอบ
อาหารโรงพยาบาล การเก็บรักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารโรงพยาบาล ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
หนวยยอย (Element) 3:
ของกฎหมายเกี่ ยวกั บสุขภาพและความปลอดภัย หลัก การสุขาภิบาล อาหาร
หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารผู ป ว ยและผู ป ว ยพั ก ฟ น หลั ก การและ
เทคนิคการประกอบอาหารโรงพยาบาล การเก็บรักษาอาหาร การจัดบริการและ
การเลือกใชอาหารทดแทน
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.04 ประกอบอาหารโรงพยาบาล
หนวยยอย (Element)
201.04.1 กําหนดรายการอาหารสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) รายการอาหารที่กําหนด เหมาะสมสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน
2) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อมีสารอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การกําหนดรายการอาหารทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 และขอ 2 : รายการอาหารสําหรับผูปวยและ
ผูปวยพักฟน มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น และระหวางมือ้

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 รายการอาหารสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน มือ้ เชา กลางวัน เย็น และระหวางมื้อ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 หลักโภชนาการสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน
ลร. 2 ความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ
ลร. 3 ประเภทและชนิดของอาหารในโรงพยาบาล
ลร. 4 หลักการกําหนดรายการอาหารผูปวยและผูปว ยพักฟน
ลร. 5 การกําหนดและคํานวณอาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.04 ประกอบอาหารโรงพยาบาล
หนวยยอย (Element)
201.04.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การหมัก
การหอ การบด การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารผูปวยและผูปว ยพักฟน
ลร. 6 การตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารผูปวยและผูปวยพักฟน
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.04 ประกอบอาหารโรงพยาบาล
หนวยยอย (Element)
201.04.3 ประกอบอาหารโรงพยาบาลตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารโรงพยาบาลถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารโรงพยาบาลที่ประกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหาร โดยใชวิธกี ารที่เหมาะสม
4) อาหารโรงพยาบาลที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
5) ปริมาณอาหารที่จัดเสิรฟ ถูกตองตามที่กําหนด
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว การอบ
การตุน การแกง การผัด การยํา
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิ่น
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บที่อุณหภูมิหอง แชเย็น หรือแชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน/ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหารโรงพยาบาล
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารโรงพยาบาล
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารผูปวยและผูป วยพักฟน
ลร. 7 การเก็บรักษาอาหาร
ลร. 8 การจัดบริการอาหารโรงพยาบาล
ลร. 9 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารโรงพยาบาล
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการประกอบ การเก็บรักษาอาหาร การจัดบริการ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.05
ประกอบอาหารบําบัดโรค
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหารในสถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล สถาบันดูแล
ผูปวยและผูปวยพักฟน ฯลฯ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารบําบัดโรค โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. คํานวณและกําหนดอาหารบําบัดโรคตามใบสั่งแพทย
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
3. ประกอบอาหารบําบัดโรคตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุงเนนคํานวณและกําหนดอาหารบําบัดโรคตามใบสั่งแพทย ประกอบดวย :
หลักโภชนาการของผูปวยโรคตาง ๆ การคํานวณพลังงานและสารอาหาร
สําหรับผูปวยโรคตาง ๆ และหลักการกําหนดอาหารบําบัดโรค
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับ
ประกอบอาหารบํ า บั ด โรค การเก็ บ รั ก ษาอาหารและการเลื อ กใช อ าหาร
ทดแทน
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนประกอบอาหารบําบัด โรค ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร
บําบัดโรค การเก็บรักษาอาหารและการจัดบริการ
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.05 ประกอบอาหารบําบัดโรค
หนวยยอย (Element)
201.05.1 คํานวณและกําหนดอาหารบําบัดโรคตามใบสั่งแพทย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) สารอาหารที่คํานวณสําหรับอาหารบําบัดโรคถูกตองตามใบสั่งแพทย
2) รายการอาหารที่กําหนดถูกตองตามใบสั่งแพทย และเหมาะสมกับผูปวยแตละโรค
3) รายการอาหารที่กําหนดแตละมื้อมีสารอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การคํานวณพลังงานและสารอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : คํานวณพลังงานและสารอาหาร
สําหรับผูปวยโรคอวน โรคหัวใจ โรคความดัน โรคไขมันอุดตันเสนเลือด โรคเบาหวาน โรคไต
โรคเกาท ฯลฯ
2) กําหนดรายการอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น และระหวางมื้อ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการสั่งอาหารผูปวยของแพทย
ลป. 2 ใบรายการคํานวณพลังงานและสารอาหารตามใบสั่งแพทย
ลป. 3 ใบรายการกําหนดอาหารบําบัดโรคตามใบสั่งแพทย
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 ความสําคัญของอาหารบําบัดโรค
ลร. 2 หลักโภชนาการสําหรับผูปวย
ลร. 3 หลักการและวิธีการคํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับผูปวย
ลร. 4 หลักการกําหนดรายการอาหารบําบัดโรค
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
3. หลักฐานความรูที่ตองการ : อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.05 ประกอบอาหารบําบัดโรค
หนวยยอย (Element)
201.05.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การบด
การหมัก การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารบําบัดโรค
ลร. 6 การตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารบําบัดโรค
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมกอนนําไปประกอบอาหารบําบัดโรค
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนในสวนผสมที่มีไขมันสูง
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
201 ประกอบอาหารสถาบันและอาหารโรงพยาบาล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
201.05 ประกอบอาหารบําบัดโรค
หนวยยอย (Element)
201.05.3 ประกอบอาหารบําบัดโรคตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารบําบัดโรคถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารบําบัดโรคที่ประกอบเสร็จแลว มีคุณภาพตรงตามชนิดของโรคที่แพทยสั่ง โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) อาหารบําบัดโรคที่ทําเสร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การนึ่ง การลวก การตม การตุน การเคี่ยว การยาง
การอบ การทอด การแกง การผัด การยํา
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บที่อุณหภูมิหอง แชเย็น หรือแชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารบําบัดโรค
ลร. 6 การเก็บรักษาอาหาร
ลร. 7 การจัดบริการอาหารบําบัดโรค
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ รายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บรักษา
อาหาร การจัดบริการ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.01
ประกอบอาหารชีวจิต
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารชีวจิต โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารชีวจิตตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารชีวจิต ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ดี ข องอาหารชี ว จิ ต หลัก การและเทคนิ ค การ
ประกอบอาหารชีวจิต การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
อาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.01 ประกอบอาหารชีวจิต
หนวยยอย (Element)
202.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อุปกรณเครื่องมือที่เตรียมถูกตองตามชนิด และมีปริมาณตามที่กําหนด
4) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลักโภชนาการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 5 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การปน การโขลก การคั้น การกรอง
การแชน้ํา
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารชีวจิต
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารชีวจิต
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.01 ประกอบอาหารชีวจิต
หนวยยอย (Element)
202.01.2 ประกอบอาหารชีวจิตตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารชีวจิตถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารชีวจิตทีป่ ระกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหารโดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารชีวจิต จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารชีวจิตไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารชีวจิตทีท่ ําเสร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลวก การตม การยาง การนึ่ง การเคี่ยว การทอด
การแกง การยํา การอบ การตุน
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี รสชาติ และเนือ้ สัมผัส
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริงหรือรูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารชีวจิต
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารชีวจิตแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร ผลสําเร็จอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.02
ประกอบอาหารลดน้ําหนัก
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารลดน้ําหนัก โดยปฏิบตั ิงานหนวยยอยไดดังนี้
1. คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
3. ประกอบอาหารลดน้ําหนักตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุงเนนคํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหาร
ประกอบดวย : การคํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับคนที่ตองการลด
น้ําหนัก การกําหนดรายการอาหารลดน้ําหนัก
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนประกอบอาหารลดน้ําหนัก ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุ ข าภิ บ าลอาหาร หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารลดน้ํ า หนั ก
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารลดน้ําหนั ก การจัดตกแต ง การ
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.02 ประกอบอาหารลดน้ําหนัก
หนวยยอย (Element)
202.02.1 คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกําหนดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พลังงานและสารอาหารที่คํานวณสําหรับการลดน้ําหนัก ถูกตองตามหลักโภชนาการ
2) รายการอาหารที่กําหนดถูกตอง และเหมาะสมกับการลดน้ําหนัก
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การคํานวณพลังงานและสารอาหารที่สัมพันธกับเกณฑขอ 1 : คํานวณความตองการพลังงานและ
สารอาหารสําหรับการลดน้ําหนักของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
2) การกําหนดรายการอาหารทีส่ ัมพันธกับเกณฑขอ 2 : กําหนดรายการอาหารมื้อเชา กลางวัน เย็น และ
อาหารวาง สําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการคํานวณพลังงาน สารอาหารตามหลักโภชนาการ
ลป. 2 ใบรายการกําหนดอาหารลดน้ําหนัก มื้อเชา กลางวัน เย็น และอาหารวาง ของบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย
ลป. 3 ตารางแสดงคุณคาอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 หลักการและวิธีการคํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับอาหารลดน้ําหนักของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
ลร. 2 หลักการกําหนดรายการอาหารลดน้ําหนักของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : วิธีการคํานวณ วิธีการกําหนดรายการอาหาร
3) หลักฐานการปฏิบัติจริง : แฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบการคํานวณ การกําหนดรายการ
อาหาร
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.02 ประกอบอาหารลดน้ําหนัก
หนวยยอย (Element)
202.02.2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ
การละลายน้ําแข็ง การคั้น การกรอง การโขลก
4) การเก็บรักษาวัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : อุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารลดน้ําหนัก
ลร. 6 การตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารลดน้ําหนัก
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.02 ประกอบอาหารลดน้ําหนัก
หนวยยอย (Element)
202.02.3 ประกอบอาหารลดน้ําหนักตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารลดน้ําหนักถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารลดน้ําหนักที่ประกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารลดน้ําหนัก จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) อาหารลดน้ําหนักที่ทําเสร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูป
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลวก การตม การนึ่ง การยาง การเคี่ยว การทอด
การแกง การยํา การอบ การตุน
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การตกแตงอาหาร
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บที่อุณหภูมิหอง แชเย็น หรือแชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
1. ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
2. แฟมสะสมงาน
3. ของจริงหรือรูปภาพ
4. สมุดบันทึก
5. ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารลดน้ําหนัก
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารลดน้ําหนักแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร ผลสําเร็จอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.03
ประกอบอาหารสมุนไพร
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารสมุนไพร โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารสมุนไพรตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ชนิดและสรรพคุณของพืชผักและผลไม
สมุนไพร การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
มุง เนนประกอบอาหารสมุน ไพร ประกอบดว ย : การปฏิ บัติ งานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุ ข าภิ บ าลอาหาร หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารสมุ น ไพร
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารสมุนไพร การจัดตกแตง การบรรจุ
ภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

99
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.03 ประกอบอาหารสมุนไพร
หนวยยอย (Element)
202.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อุปกรณเครื่องมือที่เตรียมถูกตองตามชนิด และมีปริมาณตามที่กําหนด
4) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : พืชผักและผลไมสมุนไพร อาหารสด อาหารแหง อาหารกึง่
สําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหอ การโขลก
การปน การคั้น การกรอง การแชน้ํา
4) การเก็บรักษาวัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : อุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 ชนิดและสรรพคุณของพืชผักและผลไมสมุนไพร
ลร. 6 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารสมุนไพร
ลร. 7 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารสมุนไพร
ลร. 8 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.03 ประกอบอาหารสมุนไพร
หนวยยอย (Element)
202.03.2 ประกอบอาหารสมุนไพรตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารสมุนไพรถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามทีก่ ําหนด
3) อาหารสมุนไพรที่ประกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหารโดยใชวธิ ีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารสมุนไพร จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารสมุนไพรไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารสมุนไพรที่ทําเสร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : พืชผักและผลไมสมุนไพร อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่ง
สําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลวก การตม การนึ่ง การยาง การเคี่ยว การทอด
การแกง การยํา การอบ การตุน
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี รสชาติ และเนือ้ สัมผัส
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริงหรือรูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารสมุนไพร
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารสมุนไพรแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.04
ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถ
ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ชนิดและสรรพคุณของพืชผักและผลไม
สมุนไพร การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
มุงเนนผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มสมุนไพร หลักการและเทคนิคการ
ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาเครื่องดื่มสมุนไพร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

104
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.04 ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
หนวยยอย (Element)
202.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อุปกรณเครื่องมือที่เตรียมถูกตองตามชนิด และมีปริมาณตามที่กําหนด
4) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 5 : พืชผักและผลไมสมุนไพร อาหารสด อาหารแหง
อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การโขลก การปน
การคั้น การกรอง การแชนา้ํ
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 ชนิดและสรรพคุณของพืชผักและผลไมสมุนไพร
ลร. 5 หลักโภชนาการการในการเลือกซือ้ และเตรียมอาหาร
ลร. 6 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
ลร. 7 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
ลร. 8 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปผลิตเครื่องดื่ม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
202 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
202.04 ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
หนวยยอย (Element)
202.04.2 ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตเครื่องดื่มและอุปกรณเครือ่ งมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรถูกตองตามชนิด มีคณ
ุ ภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) เครื่องดื่มสมุนไพรที่ผลิตแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดของเครื่องดื่ม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงเครื่องดื่มสมุนไพร จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรไดเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) เครื่องดื่มสมุนไพรที่ทําเสร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : พืชผักและผลไมสมุนไพร อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่ง
สําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การนึ่ง การลวก การเคี่ยว การกรอง
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี รสชาติ และเนือ้ สัมผัส
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงภาชนะ การตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริงหรือรูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการผลิต
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มสมุนไพร
ลร. 7 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 8 การเก็บรักษาเครื่องดื่มสมุนไพร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ ขั้นตอนการผลิต
การตกแตง การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Function)
203 ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรม
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
203.01
ประกอบอาหารมังสวิรัติ
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารมังสวิรัติ โดยปฏิบัตงิ านหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารมังสวิรัติตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารมังสวิรัติ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติ หลักการและเทคนิคการ
ประกอบอาหารมังสวิรัติ การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
อาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
203 ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
203.01 ประกอบอาหารมังสวิรตั ิ
หนวยยอย (Element)
203.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อุปกรณเครื่องมือที่เตรียมถูกตองตามชนิด และมีปริมาณตามที่กําหนด
4) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลักโภชนาการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 5 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ การคั้น
การโขลก การแชน้ํา
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารมังสวิรัติ
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารมังสวิรัติ
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
203 ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
203.01 ประกอบอาหารมังสวิรัติ
หนวยยอย (Element)
203.01.2 ประกอบอาหารมังสวิรัติตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารมังสวิรัติถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามทีก่ ําหนด
3) อาหารมังสวิรัติที่ประกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหารโดยใชวิธกี ารที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารมังสวิรัติ จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารมังสวิรัตไิ ดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารมังสวิรัติที่ทําเสร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลวก การตม การยาง การนึ่ง การทอด การเคี่ยว
การตุน การแกง การยํา การกวน การเชือ่ ม การอบ
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี รสชาติ และเนือ้ สัมผัส
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริงหรือรูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารมังสวิรัติ
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร ผลสําเร็จอาหาร
3) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

133

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.02
ประกอบอาหารไทยประเภทผัด
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทผัด โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทผัดตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทผัด ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยประเภทผัด
หลัก การและเทคนิค การประกอบอาหารไทยประเภทผั ด การจั ด ตกแต ง
อาหาร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.02 ประกอบอาหารไทยประเภทผัด
หนวยยอย (Element)
204.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การหมัก การตัดแตง การ
โขลก การปน การบด การคั้น การกรอง
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทผัด
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทผัด
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.02 ประกอบอาหารไทยประเภทผัด
หนวยยอย (Element)
204.02.2 ประกอบอาหารไทยประเภทผัดตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทผัดถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารประเภทผัดที่ประกอบ มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภทผัด จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภัณฑเหมาะสม
5) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) ชนิดของอาหารประเภทผัดทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ผัดจืด ผัดเผ็ด
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีจัดตกแตงทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การจัดตกแตงหัวจาน การจัดตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

137

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทผัด
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทผัดแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

138

ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.03
ประกอบอาหารไทยประเภทยํา
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทยํา โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทยําตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทยํา ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยประเภทยํา
หลั ก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารไทยประเภทยํ า การจั ด ตกแต ง
อาหาร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.03 ประกอบอาหารไทยประเภทยํา
หนวยยอย (Element)
204.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การหมัก การตัดแตง
การโขลก การปน การบด การคั้น การกรอง
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทยํา
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทยํา
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.03 ประกอบอาหารไทยประเภทยํา
หนวยยอย (Element)
204.03.2 ประกอบอาหารประเภทยําตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทยําถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารประเภทยําที่ประกอบ มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภทยํา จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภัณฑเหมาะสม
5) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) ชนิดของอาหารประเภทยําทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ยําใสกะทิ ยําไมใสกะทิ
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การจัดตกแตงหัวจาน การจัดตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
ลป. 6 ตํารับอาหาร/ใบงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทยํา
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยําแตละประเภท
ลร. 7 การเลือกใชสมุนไพรทดแทนเพื่อสุขภาพ
ลร. 8 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 9 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 10 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
203.04
ประกอบอาหารฮินดู
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารฮินดู โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารฮินดูตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารฮินดู ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักศาสนาที่เกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารฮินดู หลักการสุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะ
ที่ดีของอาหารฮินดู หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารฮินดู การจัด
ตกแตง การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

124
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
203 ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
203.04 ประกอบอาหารฮินดู
หนวยยอย (Element)
203.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อุปกรณเครื่องมือที่เตรียมถูกตองตามชนิด และมีปริมาณตามที่กําหนด
4) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารและถูกตองตามหลักโภชนาการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 5 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ การคั้น
การโขลก การแชน้ํา
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารฮินดู
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารฮินดู
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
203 ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
203.04 ประกอบอาหารฮินดู
หนวยยอย (Element)
203.04.2 ประกอบอาหารฮินดูตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารฮินดูถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารฮินดูทปี่ ระกอบแลวมีคุณภาพตรงตามชนิดอาหารโดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารฮินดู จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารฮินดูไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารฮินดูทที่ ําเสร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลวก การตม การยาง การนึ่ง การทอด การเคี่ยว
การตุน การแกง การยํา การกวน การเชือ่ ม การอบ
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี รสชาติ และเนือ้ สัมผัส
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริงหรือรูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักศาสนาที่เกี่ยวของกับการประกอบอาหารฮินดู
ลร. 5 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 6 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารฮินดู
ลร. 7 ลักษณะที่ดีของอาหารฮินดูแตละประเภท
ลร. 8 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 9 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 10 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร ผลสําเร็จอาหาร
3) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.01
ประกอบอาหารไทยประเภทแกง
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทแกง โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทแกงตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทแกง ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยประเภทแกง
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทแกง การจัดตกแตง
อาหาร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.01 ประกอบอาหารไทยประเภทแกง
หนวยยอย (Element)
204.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การหมัก การตัดแตง การ
โขลก การปน การบด การคั้น การกรอง
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การเก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทแกง
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทแกง
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.01 ประกอบอาหารไทยประเภทแกง
หนวยยอย (Element)
204.01.2 ประกอบอาหารไทยประเภทแกงตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทแกงถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารประเภทแกงที่ประกอบ มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภทแกง จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารประเภทแกงไดเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) ชนิดของอาหารประเภทแกงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : แกงจืด แกงเลียง ตมยํา แกงเผ็ดไมใสกะทิ
แกงเผ็ดใสกะทิ
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การจัดตกแตงหัวจาน การตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 6 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงาน
ลป. 2 ของจริง
ลป. 3 รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทแกง
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของแกงแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.02
ประกอบอาหารไทยประเภทผัด
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทผัด โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทผัดตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทผัด ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยประเภทผัด
หลัก การและเทคนิค การประกอบอาหารไทยประเภทผั ด การจั ด ตกแต ง
อาหาร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.02 ประกอบอาหารไทยประเภทผัด
หนวยยอย (Element)
204.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การหมัก การตัดแตง การ
โขลก การปน การบด การคั้น การกรอง
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร

135
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทผัด
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทผัด
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.02 ประกอบอาหารไทยประเภทผัด
หนวยยอย (Element)
204.02.2 ประกอบอาหารไทยประเภทผัดตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทผัดถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารประเภทผัดที่ประกอบ มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภทผัด จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภัณฑเหมาะสม
5) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) ชนิดของอาหารประเภทผัดทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ผัดจืด ผัดเผ็ด
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีจัดตกแตงทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การจัดตกแตงหัวจาน การจัดตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทผัด
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทผัดแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.03
ประกอบอาหารไทยประเภทยํา
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทยํา โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทยําตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทยํา ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยประเภทยํา
หลั ก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารไทยประเภทยํ า การจั ด ตกแต ง
อาหาร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

139
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.03 ประกอบอาหารไทยประเภทยํา
หนวยยอย (Element)
204.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การหมัก การตัดแตง
การโขลก การปน การบด การคั้น การกรอง
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทยํา
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทยํา
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.03 ประกอบอาหารไทยประเภทยํา
หนวยยอย (Element)
204.03.2 ประกอบอาหารประเภทยําตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทยําถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารประเภทยําที่ประกอบ มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภทยํา จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภัณฑเหมาะสม
5) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) ชนิดของอาหารประเภทยําทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ยําใสกะทิ ยําไมใสกะทิ
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การจัดตกแตงหัวจาน การจัดตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
ลป. 6 ตํารับอาหาร/ใบงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทยํา
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยําแตละประเภท
ลร. 7 การเลือกใชสมุนไพรทดแทนเพื่อสุขภาพ
ลร. 8 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 9 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 10 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.04
ประกอบอาหารไทยประเภททอด
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภททอด โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภททอดตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภททอด ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยประเภททอด
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภททอด การจัดตกแตง
อาหาร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.04 ประกอบอาหารไทยประเภททอด
หนวยยอย (Element)
204.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การคั้นกะทิ
การยาง การโขลก การคั่ว การบด การปน การทอด
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภททอด
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภททอด
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.04 ประกอบอาหารไทยประเภททอด
หนวยยอย (Element)
204.04.2 ประกอบอาหารไทยประเภททอดตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภททอดถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารประเภททอดที่ประกอบ มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภททอด จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภัณฑเหมาะสม
5) ทอดที่ปรุงสําเร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) ชนิดของอาหารประเภททอดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เนื้อสัตวทอด ผักทอด ธัญพืชทอด
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การจัดตกแตงผักสําหรับจิ้ม การจัดตกแตงจาน
จัดตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภททอด
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารประเภททอดแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.05
ประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึง่ / ตุน
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุนตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทปง/ยาง/นึ่ง/ตุน ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารไทย
ประเภทปง/ยาง/นึ่ง/ตุน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภท
ปง/ยาง/นึ่ง/ ตุน การจัดตกแตงอาหาร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
อาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.05 ประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน
หนวยยอย (Element)
204.05.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การหมัก การตัดแตง
การโขลก การปน การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.05 ประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน
หนวยยอย (Element)
204.05.2 ประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน ตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณ
ตามที่กําหนด
3) อาหารประเภทปง / ยาง / นึง่ / ตุน ที่ประกอบแลว มีคณ
ุ ภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภทปง/ยาง/นึ่ง/ตุน จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสม
5) อาหารประเภทปง / ยาง / นึง่ / ตุน ที่ทําเสร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การปง การยาง การนึ่ง การตุน
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธกี ารจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การจัดตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบของการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
ลป. 6 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทปง / ยาง / นึ่ง / ตุน
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารปง / ยาง / นึง่ / ตุน แตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหารและการจัดลงภาชนะ
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.06
ประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้มตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลัก การสุข าภิบ าลอาหาร หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดีข องอาหารไทย
ประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย
ประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม การจัดตกแตงอาหาร การบรรจุภัณฑและการ
เก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.06 ประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม
หนวยยอย (Element)
204.06.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธหี ลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การคั้นกะทิ
การยาง การโขลก การคั่ว การบด การปน การทอด
4) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
5) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิม้
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.06 ประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิม้
หนวยยอย (Element)
204.06.2 ประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้มตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทน้ําพริกและเครื่องจิม้ ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณ
ตามที่กําหนด
3) อาหารประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้มที่ประกอบ มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภัณฑ
เหมาะสม
5) น้ําพริกและเครื่องจิ้มที่ปรุงสําเร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) ชนิดของอาหารประเภทเครื่องจิ้มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : น้ําพริก หลน
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การจัดตกแตงผักสําหรับจิ้ม การจัดตกแตงจาน
จัดตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้ม
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทน้ําพริกและเครื่องจิ้มแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.07
ประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารไทยประเภทอาหารวาง โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวางตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุ ข าภิ บ าลอาหาร หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารไทยประเภท
อาหารวาง หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง
การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.07 ประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง
หนวยยอย (Element)
204.07.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง การโขลก
การปน การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู

161
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
204 ประกอบอาหารไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
204.07 ประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง
หนวยยอย (Element)
204.07.2 ประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวางตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทอาหารวางถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารวางที่ประกอบแลว มีคุณภาพตรงตามชนิด โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารวาง จัดไดเหมาะสม สวยงาม โดยใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสม
5) อาหารวางที่ทาํ เสร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และ เครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การนึ่ง การทอด การอบ การกวน การผัด ฯลฯ
3) คุณภาพอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การตกแตงอาหาร
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ตํารับอาหาร
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทอาหารวาง
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารวางแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ ตรวจรายการอุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ การเก็บ
รักษาอาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

163
หนาที่หลัก (Key Function)
205 ประกอบขนมไทย
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.01
ประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืช
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
ขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืช โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืชตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็ บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืช ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของขนมไทยที่ทํา
จากแปงและธัญพืช หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทยที่ทําจากแปง
และธัญพืช การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
205 ประกอบขนมไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.01 ประกอบขนมไทยทีท่ ําจากแปงและธัญพืช
หนวยยอย (Element)
205.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืช
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงแตงสี กลิ่น รส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การเลือก การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การแช
น้ําปูนใส การแชน้ํา การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบขนมไทยทีท่ ําจากแปงและธัญพืช
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืช
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบขนมไทย
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
205 ประกอบขนมไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.01 ประกอบขนมไทยทีท่ ําจากแปงและธัญพืช
หนวยยอย (Element)
205.01.2 ประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืชตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบขนมไทยที่ทาํ จากแปงและธัญพืชถูกตองตามชนิด มีคณ
ุ ภาพและปริมาณ
ตามที่กําหนด
3) ขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืชที่ประกอบแลวมีคุณภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใชวิธีการ
ที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืชจัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
ั ฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
5) การบรรจุภัณฑขนมไทย เลือกใชบรรจุภณ
6) ขนมไทยที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบขนมไทยและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธี
หลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารกึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรสแตงสี กลิ่น รส
2) วิธีการประกอบขนมไทยที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การกวน การนึ่ง การเชื่อม การอบ การจี่
การทอด การฉาบ การปง การบวด การตม
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) การจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงชิน้ ขนม การจัดขนมลงภาชนะ การหอ การ
โรยงา น้ําตาล
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
ลป. 6 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบขนมไทย
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืช
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของขนมไทยที่ทําจากแปงและธัญพืช
ลร. 7 การจัดตกแตงขนมไทย
ลร. 8 การบรรจุภัณฑขนมไทย
ลร. 9 การเก็บรักษาขนมไทย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.02
ประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
ขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน ตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็ บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของขนมไทยที่ทําจาก
ผัก ผลไม และวุน หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทยที่ทํ าจากผั ก
ผลไมและวุน การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
205 ประกอบขนมไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.02 ประกอบขนมไทยทีท่ ําจากผัก ผลไมและวุน
หนวยยอย (Element)
205.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงแตงสี กลิ่น รส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การเลือก การลาง การปอก การแชน้ําปูนใส การหั่น
การบด การคัน้ การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการเครื่องมือ อุปกรณ วัตถุดบิ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมขนมไทย
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาขนมไทย
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบขนมไทยทีท่ ําจากผัก ผลไมและวุน
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบขนมไทย
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
205 ประกอบขนมไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.02 ประกอบขนมไทยทีท่ ําจากผัก ผลไมและวุน
หนวยยอย (Element)
205.02.2 ประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน ตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบขนมไทยที่ทาํ จากผัก ผลไม และวุน ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและ
ปริมาณตามทีก่ ําหนด
3) ขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน ที่ประกอบแลวมีคณ
ุ ภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใช
วิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวธิ ีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑขนมไทย เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) ขนมไทยที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบขนมไทยและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธี
หลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงแตงสี กลิ่น รส
2) วิธีการประกอบขนมไทยที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การกวน การนึ่ง การเชื่อม การอบ การจี่
การตม การทอด การตากแหง การฉาบ การบวด การปง
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) การจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงชิน้ ขนม การจัดขนมลงภาชนะ การหอ
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
ลป. 6 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบขนมไทย
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของขนมไทยที่ทําจากผัก ผลไมและวุน
ลร. 7 การจัดตกแตงขนมไทย
ลร. 8 การบรรจุภัณฑขนมไทย
ลร. 9 การเก็บรักษาขนมไทย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.03
ประกอบขนมไทยที่ทําจากไข
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
ขนมไทยที่ทําจากไข โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบขนมไทยที่ทําจากไขตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบขนมไทยที่ทําจากไข ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุข าภิบ าลอาหาร หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดี ข องขนมไทยที่ ทํ า จากไข
หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทยที่ทําจากไข การจัดตกแตง การ
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

174
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
205 ประกอบขนมไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.03 ประกอบขนมไทยทีท่ ําจากไข
หนวยยอย (Element)
205.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบขนมไทยประเภทไข
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงแตงสี กลิ่น รส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่นและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การเลือกไข การลาง การแยกไข การรอน การชั่ง การตวง
การตีไข
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 ของจริง
ลป. 6 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบขนมไทยทีท่ ําจากไข
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบขนมไทยที่ทําจากไข
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบขนมไทย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
205 ประกอบขนมไทย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.03 ประกอบขนมไทยทีท่ ําจากไข
หนวยยอย (Element)
205.03.2 ประกอบขนมไทยที่ทําจากไขตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบขนมไทยที่ทาํ จากไข ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่
กําหนด
3) ขนมไทยที่ทําจากไขที่ประกอบแลวมีคุณภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงขนมไทยที่ทําจากไขจดั ไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวธิ ีการที่เหมาะสม
ั ฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
5) การบรรจุภัณฑขนมไทย เลือกใชบรรจุภณ
6) ขนมไทยที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบขนมไทยและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธี
หลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงแตงสี กลิ่น รส
2) วิธีการประกอบขนมไทยที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การนึ่ง การทอด การกวน การเชื่อม
การปง การอบ
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) การจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงชิน้ ขนม การจัดขนมลงภาชนะ การหอ
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

177

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง
ลป. 4 รูปภาพ
ลป. 5 สมุดบันทึก
ลป. 6 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบขนมไทย
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบขนมไทยและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทยที่ทําจากไข
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของขนมไทยที่ทําจากไขตามชนิดของขนม
ลร. 7 การจัดตกแตงขนมไทย
ลร. 8 การบรรจุภัณฑขนมไทย
ลร. 9 การเก็บรักษาขนมไทย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.01
ประกอบอาหารจีน
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารจีน โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารจีนตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็ บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารจีน ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร
หลั ก โภชนาการ ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารจี น แต ล ะประเภท หลั ก การและ
เทคนิคการประกอบอาหารจีน การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการเก็บ
รักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

179
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.01 ประกอบอาหารจีน
หนวยยอย (Element)
206.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สีและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ
การละลายน้ําแข็ง การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือของแตละงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารจีน
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารจีน
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.01 ประกอบอาหารจีน
หนวยยอย (Element)
206.01.2 ประกอบอาหารจีนตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารจีนถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามทีก่ ําหนด
3) อาหารจีนที่ประกอบแลวมีคณ
ุ ภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารจีน จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารจีน ไดเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารจีนที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลัง
การปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว
การอบ การตุน
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การราดซอส การโรยพริก/ผัก
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารจีน
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารจีนแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.02
ประกอบอาหารญี่ปุน
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารญี่ปุน โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารญี่ปุนตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็ บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารญี่ปุน ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารญี่ปุนแตละประเภท หลักการและ
เทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุน การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการ
เก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.02 ประกอบอาหารญี่ปุน
หนวยยอย (Element)
206.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สีและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ
การละลายน้ําแข็ง การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือของแตละงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารญี่ปุน
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารญี่ปุน
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.02 ประกอบอาหารญี่ปุน
หนวยยอย (Element)
206.02.2 ประกอบอาหารญี่ปุนตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารญี่ปุนถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารญี่ปุนที่ประกอบแลวมีคุณภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารญี่ปุน จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารญี่ปุน ไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารญี่ปุนที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลัง
การปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว
การอบ การตุน
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การราดซอส การหอ การโรยผัก
หรือสาหราย
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุน
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารญี่ปุนแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.03
ประกอบอาหารเกาหลี
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารเกาหลี โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารเกาหลีตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารเกาหลี ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารเกาหลีแตละประเภท หลักการและ
เทคนิคการประกอบอาหารเกาหลี การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บ
รักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.03 ประกอบอาหารเกาหลี
หนวยยอย (Element)
206.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สีและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ
การละลายน้ําแข็ง การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือของแตละงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเกาหลี
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเกาหลี
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
205.03 ประกอบอาหารเกาหลี
หนวยยอย (Element)
206.03.2 ประกอบอาหารเกาหลีตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารเกาหลีถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารเกาหลีที่ประกอบแลวมีคุณภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารเกาหลี จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารเกาหลี ไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารเกาหลีที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลัง
การปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว
การอบ การตุน
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การราดซอส การหอ การโรยผัก
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเกาหลี
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารเกาหลีแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.04
ประกอบอาหารเวียดนาม
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารเวียดนาม โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารเวียดนามตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุง เนนประกอบอาหารเวียดนาม ประกอบด วย : การปฏิ บัติ งานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารเวียดนามแตละ
ประเภท หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเวียดนาม การจัดตกแตง
การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.04 ประกอบอาหารเวียดนาม
หนวยยอย (Element)
206.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สีและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ
การละลายน้ําแข็ง การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือของแตละงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเวียดนาม
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเวียดนาม
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.04 ประกอบอาหารเวียดนาม
หนวยยอย (Element)
206.04.2 ประกอบอาหารเวียดนามตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารเวียดนามถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารเวียดนามที่ประกอบแลวมีคุณภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารเวียดนาม จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารเวียดนาม ไดเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารเวียดนามที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลัง
การปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว
การอบ การตุน
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การราดซอส การหอ การโรยผัก
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเวียดนาม
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารเวียดนามแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.05
ประกอบอาหารอินเดีย
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารอินเดีย โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารอินเดียตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียม และการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนประกอบอาหารอินเดีย ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
หลักโภชนาการ ลักษณะที่ดีของอาหารอินเดียแตละประเภท หลักการและ
เทคนิคการประกอบอาหารอินเดีย การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บ
รักษาอาหาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.05 ประกอบอาหารอินเดีย
หนวยยอย (Element)
206.05.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียมถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหาร
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สีและลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอก การหั่น การตัดแตง การหมัก การหอ
การละลายน้ําแข็ง การบด การคั้น การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบของแตละงาน
ลป. 2 ใบรายการอุปกรณเครื่องมือของแตละงาน
ลป. 3 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมอาหาร
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารอินเดีย
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารอินเดีย
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
206 ประกอบอาหารเอเชีย
หนวยสมรรถนะ (Unit)
206.05 ประกอบอาหารอินเดีย
หนวยยอย (Element)
206.05.2 ประกอบอาหารอินเดียตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารอินเดียถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) อาหารอินเดียที่ประกอบแลวมีคุณภาพถูกตองตามชนิดของอาหาร โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) การจัดตกแตงอาหารอินเดีย จัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
5) การบรรจุภัณฑอาหารอินเดีย ไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมและบรรจุถูกตองตามหลักการ
6) อาหารอินเดียที่ทําสําเร็จแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลัง
การปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การยาง การทอด การนึ่ง การเคี่ยว
การอบ การตุน
3) คุณภาพของอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ลักษณะภายนอก เนือ้ สัมผัส รสชาติ สีและกลิ่น
4) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตกแตงหัวจาน การราดซอส การหอ การโรยผัก
5) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 5 : ภาชนะบรรจุ รูปแบบการบริการ
6) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : เก็บอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักโภชนาการในการประกอบอาหาร
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารอินเดีย
ลร. 6 ลักษณะที่ดีของอาหารอินเดียแตละประเภท
ลร. 7 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 8 การบรรจุภัณฑอาหาร
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการประกอบ และการเก็บรักษา
อาหาร
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

203
หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.01
ประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอก
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทน้ําตอก โดยปฏิบตั ิงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอกตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนการประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอก ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร การจําแนกประเภทของน้ําสตอก ลักษณะที่ดีของ
น้ําสตอก หลักการและเทคนิคการทําน้ําสตอก

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.01 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอก
หนวยยอย (Element)
207.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคุณภาพตามที่ตองการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสด และปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอก
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอก
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตน้ําสตอก
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.01 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอก
หนวยยอย (Element)
207.01.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ําสตอกตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทน้ําสตอกนั้น ถูกตองตามชนิด มีคณ
ุ ภาพ และปริมาณตามที่
กําหนด
3) การรายงานเกีย่ วกับปญหานัน้ ไดระบุปญหาเกีย่ วกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมสวนผสมและการประกอบน้ําสตอก ไดใชวธิ ีการเตรียมและการประกอบที่เหมาะสม
5) การประกอบน้ําสตอกนั้น ไดใชวิธีการประกอบที่เหมาะสม น้ําสตอกมีคุณภาพตามที่กําหนด
6) น้ําสตอกที่ยังไมบริโภคทันที ไดจัดเก็บรักษาอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) น้ําสตอกที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 : น้ําสตอกสีขาว น้ําสตอกสีน้ําตาล น้ําสตอกจาก
กระดูกสัตวตาง ๆ และน้ําสตอกจากผัก
2) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑ ฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสดและปญหาที่เกีย่ วกับคุณภาพ
3) วิธีการเตรียมเบื้องตนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การสับ การหั่น
4) วิธีการทําสําเร็จที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การตม การเคี่ยว การกรอง
5) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 5 : สี ลักษณะ กลิ่น ลักษณะภายนอก และความสม่ําเสมอ
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานขณะเตรียม ประกอบ และเก็บรักษาน้ําสตอก
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการทําน้ําสตอก
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาน้ําสตอก
ลร. 4 ประเภทของน้ําสตอก
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของน้ําสตอกแตละประเภท
ลร. 6 การผลิตน้ําสตอกใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการทําน้ําสตอก
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการทําน้ําสตอก
ลร. 9 การเก็บรักษาน้ําสตอกกอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.02
ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุป
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทซุป โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุปตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนการประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุป ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร การจําแนกประเภทของซุป ลักษณะที่ดีของซุป
หลักการและเทคนิคการทําซุป

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.02 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุป
หนวยยอย (Element)
207.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคุณภาพตามที่ตองการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสด และปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุป
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุป
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตซุป
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.02 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุป
หนวยยอย (Element)
207.02.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุปตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทซุปนัน้ ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกีย่ วกับปญหานัน้ ไดระบุปญหาเกีย่ วกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมสวนผสมและการประกอบซุป ไดใชวิธีการเตรียมและการประกอบที่เหมาะสม
5) การประกอบซุปนั้น ไดใชวิธีการประกอบที่เหมาะสม ซุปมีคุณภาพตามที่กําหนด
6) ซุปที่ยังไมบริโภคทันที ไดจัดเก็บรักษาอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ซุปที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 : ซุปขนและซุปใส
2) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑ ฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสดและปญหาที่เกีย่ วกับคุณภาพ
3) วิธีการเตรียมเบื้องตนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การสับ การหั่น การผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน
การกรอง การตกแตง การเพิ่มรสชาติ การปรับความเขมขน
4) วิธีการทําสําเร็จที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การเติมครีมหรือเนยสด
5) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 5 : เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น ลักษณะภายนอก และความ
สม่ําเสมอ
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานขณะเตรียม ประกอบ และเก็บรักษาซุป
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการทําซุป
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาซุป
ลร. 4 การจําแนกประเภทของซุป
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของซุปแตละประเภท
ลร. 6 การผลิตซุปใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการทําซุป
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการทําซุป
ลร. 9 การเก็บรักษาซุปที่ยงั ไมบริโภคโดยทําใหเย็นทันที หรือคงอุณหภูมิสูงไวหลังจากประกอบเสร็จ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.03
ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอส
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทซอส โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอสตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนการประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอส ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร การจําแนกประเภทของซอส ลักษณะที่ดีของ
ซอส หลักการและเทคนิคการทําซอส

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.03 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอส
หนวยยอย (Element)
207.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคุณภาพตามที่ตองการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสด และปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอส
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอส
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตซอส
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.03 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอส
หนวยยอย (Element)
207.03.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทซอสตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทซอสนั้น ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกีย่ วกับปญหานัน้ ไดระบุปญหาเกีย่ วกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมสวนผสมและการประกอบซอส ไดใชวิธีการเตรียมและการประกอบที่เหมาะสม
5) การประกอบซอสนั้น ไดใชวิธีการประกอบที่เหมาะสม ซอสมีคุณภาพตามที่กําหนด
6) ซอสที่ยังไมบริโภคทันที ไดจัดเก็บรักษาอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ซอสรอนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 : White sauce และ Brown sauce
2) ซอสเย็นที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 : Mayonnaise และ Dressing ชนิดตาง ๆ
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑ ฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสดและปญหาที่เกีย่ วกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมเบื้องตนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การผสม การคน การผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน
การตีใหขึ้นฟู และการกรอง
5) วิธีการทําสําเร็จที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การปรับความเขมขน การกรอง การเพิม่ รสชาติ หรือ
การปรุง
6) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 5 : เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น ลักษณะภายนอก และความ
สม่ําเสมอ
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัตงิ านขณะเตรียม ประกอบ และเก็บรักษาซอส
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการทําซอส
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาซอส
ลร. 4 จําแนกประเภทของซอส
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของซอสแตละประเภท
ลร. 6 การผลิตซอสใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการทําซอส
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการทําซอส
ลร. 9 การเก็บรักษาซอสชนิดเย็นในอุณหภูมิที่เหมาะสมกอนบริการ
ลร. 10 การเก็บรักษาซอสชนิดรอนที่ยังไมบริโภคโดยทําใหเย็นทันทีหรือคงอุณหภูมิไวหลังจากประกอบ
เสร็จ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.04
ประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัด
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทสลัด โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัดตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนการประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัด ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร การจําแนกประเภทของสลัด ลักษณะที่ดีของสลัด
หลักการและเทคนิคการทําสลัด

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.04 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัด
หนวยยอย (Element)
207.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคุณภาพตามที่ตองการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสด และปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัด
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัด
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตสลัด
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.04 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัด
หนวยยอย (Element)
207.04.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทสลัดตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทสลัดนั้น ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกีย่ วกับปญหานัน้ ไดระบุปญหาเกีย่ วกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมสวนผสมและการประกอบสลัด ไดใชวิธีการเตรียมและการประกอบที่เหมาะสม
5) การประกอบสลัดนั้น ไดใชวิธีการประกอบที่เหมาะสม สลัดมีคุณภาพตามที่กําหนด
6) สลัดที่ยังไมบริโภคทันที ไดจัดเก็บรักษาอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ผักสลัดที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 : ผักประเภทราก ผักประเภทหัว ผักประเภทใบ
ผักประเภทดอกหรือยอด ผักประเภทผล และฟกชนิดตาง ๆ
2) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑ ฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสดและปญหาที่เกีย่ วกับคุณภาพ
3) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 5 : ลักษณะภายนอกและเนื้อสัมผัส
4) วิธีการประกอบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตัดแตง การหั่น การซอย การขูด
5) วิธีการทําสําเร็จที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การปรุงรส การทําใหสะเด็ดน้ํา การตกแตง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานขณะเตรียม ประกอบ และเก็บรักษาสลัด
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการทําสลัด
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาสลัด
ลร. 4 การจําแนกประเภทของสลัด
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของสลัดแตละประเภท
ลร. 6 การผลิตสลัดใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการทําสลัด
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการทําสลัด
ลร. 9 การเก็บรักษาสลัดกอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.05
ประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตวตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนการประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร การจําแนกประเภทของเนื้อสัตว ลักษณะที่ดีของ
เนื้อสัตว หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.05 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว
หนวยยอย (Element)
207.05.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคุณภาพตามที่ตองการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : เนื้อสัตวสีแดง เชน เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตวสีขาว เชน
เนื้อลูกวัว เนื้อหมู และเนื้อสัตวปก
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสด และปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : แชเย็น แชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตเนื้อสัตว
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.05 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตว
หนวยยอย (Element)
207.05.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทเนื้อสัตวตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตวนั้น ถูกตองตามชนิด มีคณ
ุ ภาพ และปริมาณตามที่
กําหนด
3) การรายงานเกีย่ วกับปญหานัน้ ไดระบุปญหาเกีย่ วกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมอาหารประเภทเนื้อสัตวนั้น เตรียมไดตรงกับความตองการโดยใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม
5) การประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตวนั้น ไดใชวิธีการประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพตามที่กําหนด
6) อาหารประเภทเนื้อสัตวที่ทาํ เสร็จแลว และยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) เนื้อสัตวที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 : เนื้อสัตวสีแดง เนื้อสัตวสีขาว อาหารทะเล
2) วิธีการประกอบอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : การตม การยาง การอบ การทอด การเคี่ยว
3) วิธีการทําสําเร็จที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การจัดตกแตง การทา การเคลือบ การหอ
4) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑ ฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสดและปญหาที่เกีย่ วกับคุณภาพ
5) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น ลักษณะภายนอก และความสม่ําเสมอ
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานขณะเตรียม ประกอบ และเก็บรักษาเนื้อสัตว
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการทําเนื้อสัตว
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาเนื้อสัตว
ลร. 4 ประเภทของเนื้อสัตว
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของเนื้อสัตวแตละประเภท
ลร. 6 การผลิตเนื้อสัตวใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการทําเนื้อสัตว
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการทําเนื้อสัตว
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหารประเภทเนื้อสัตวกอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.06
ประกอบอาหารตะวันตกประเภทไข
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทไข โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารตะวันตกประเภทไขตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนการประกอบอาหารตะวันตกประเภทไข
ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลักการสุขาภิบาลอาหาร การจําแนกวิธีการประกอบอาหารประเภทไข
วิธีการเตรียมไขที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารแตละชนิด ลักษณะที่ดี
ของอาหารประเภทไข หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารประเภทไข

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.06 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทไข
หนวยยอย (Element)
207.06.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคุณภาพตามที่ตองการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสด และปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การตีไข การตีใหขึ้นฟูหรือแข็งตัว
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทไข
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทไข
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปประกอบอาหารประเภทไข
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.06 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทไข
หนวยยอย (Element)
207.06.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทไขตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทไขนนั้ ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกีย่ วกับปญหานัน้ ไดระบุปญหาเกีย่ วกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมสวนผสมและการประกอบอาหารประเภทไข ไดใชวิธีการเตรียมและการประกอบที่
เหมาะสม
5) การประกอบอาหารประเภทไขนั้น ไดใชวธิ กี ารประกอบที่เหมาะสม และมีคุณภาพตามที่กําหนด
6) อาหารประเภทไขที่ยังไมบริโภคทันที ไดจัดเก็บรักษาอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ไขที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 : ไขไก ไขเปด ไขนกกระทา
2) วัตถุดิบอื่นที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 4 : ผัก แฮม เบคอน เนื้อสัตว ขาว สมุนไพร
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑ ฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสดและปญหาที่เกีย่ วกับคุณภาพ
4) วิธีการประกอบอาหารประเภทไขท่สี ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : การตม การตุน การผัด การทอด
5) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 5 : เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น ลักษณะภายนอก และความ
สม่ําเสมอ
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานขณะเตรียม ประกอบ และเก็บรักษาไข
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหารประเภทไข
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการประกอบและเก็บรักษาอาหารประเภทไข
ลร. 4 การจําแนกประเภทของไข
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทไข
ลร. 6 การประกอบอาหารประเภทไขใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการประกอบอาหารประเภทไข
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหารประเภทไข
ลร. 9 การเก็บรักษาอาหารประเภทไข
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.07
ประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวาน
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทขนมหวาน โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวานตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนการประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวาน ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร การจํ า แนกประเภทของขนมหวานตะวั น ตก
ลักษณะที่ดีของขนมหวานตะวันตก หลักการและเทคนิคการทําขนมหวาน
ตะวันตก

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.07 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวาน
หนวยยอย (Element)
207.07.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคุณภาพตามที่ตองการ
5) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี และลักษณะภายนอก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสด และปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมทีส่ ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การตัดแตง
5) การเก็บรักษาอาหารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : เก็บในอุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวาน
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวาน
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตขนมหวาน
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
207 ประกอบอาหารตะวันตก
หนวยสมรรถนะ (Unit)
207.07 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวาน
หนวยยอย (Element)
207.07.2 ประกอบอาหารตะวันตกประเภทขนมหวานตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการประกอบอาหารและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารประเภทขนมหวานชนิดเย็น และรอนนั้น ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และ
ปริมาณตามที่กําหนด
3) การรายงานเกี่ยวกับปญหานั้น ไดระบุปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสวนผสม แลวรายงานตอบุคคลที่
เหมาะสม
4) การเตรียมสวนผสมและการประกอบขนมหวานชนิดเย็นและรอน ไดใชวิธีการเตรียมและการประกอบที่
เหมาะสม
5) การประกอบขนมหวานชนิดเย็นและรอนนั้น ไดใชวิธีการประกอบที่เหมาะสม ขนมหวานมีคุณภาพตามที่
กําหนด
6) ขนมหวานที่ยังไมบริโภคทันที ไดจัดเก็บรักษาอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรบั การดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ขนมหวานชนิดเย็นที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 เลือก 3 รายการ : ขนมหวานชนิดเย็นที่ทําจาก
เจลลาติน วุน ขนมอบที่ใชไขเปนหลัก ขนมอื่น ๆ ที่ใชไขเปนหลัก ขนมที่ใชผลไมเปนหลัก ผลไมที่ใช
ครีมเปนหลัก
2) ขนมหวานขนิดรอนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 4, 5 และ 6 เลือก 3 รายการ : ขนมหวานใชแปงผสมกับ
สวนผสมอื่น เชน ขนมชุบแปงทอด ขนมที่ใชแปงฟูเปนหลักโดยการนึง่ หรืออบ ขนมที่ใชไขเปนหลัก
ขนมที่ใชผลไมเปนหลัก
3) ปญหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ปญหาที่เกี่ยวกับความสดและปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
4) วิธีการเตรียมขนมหวานชนิดเย็นที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 เลือก 4 รายการ : การผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน
การตีใหขึ้นฟู การบีบเปนลวดลาย การคนตะลอม การเติมรสชาติ กลิ่น สี การเคี่ยวแลวกรอง
5) วิธีการเตรียมขนมหวานชนิดรอนที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 เลือก 5 รายการ : การตีใหเปนครีม การตีให
ขึ้นฟู การทําโดยใชแบบพิมพ การหอหรือพับ การผสมเปนเนื้อเดียวกัน การแบงใหเปนสวน ๆ การหั่น
และการบรรจุไส
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ขอบเขต (ตอ)
6) วิธีการประกอบขนมหวาน ที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 เลือก 3 รายการ : การตมหรือการลวก การ
เคี่ยวหรือการตุน การนึ่ง การอบ การทอด การกวน การเชื่อม การปงโดยใชแผนเหล็กกลม
7) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2, 3 และ 5 : เนื้อสัมผัส ความสม่ําเสมอ ลักษณะภายนอก
รสชาติและกลิ่น
8) วิธีการทําสําเร็จที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 เลือก 4 รายการ : การทําใหเย็น การเคลือบหรือการฉาบ
การบรรจุไสขนม การบีบเปนเสน การทําโดยใชแบบพิมพ การโรยสวนผสมชนิดผง การท ใหขนม
แข็งตัวดวยความเย็น การแบงเปนสวน ๆ
9) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานขณะเตรียม ประกอบ และเก็บรักษาขนมหวาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการทําขนมหวาน
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาขนมหวาน
ลร. 4 ประเภทของขนมหวาน
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของขนมหวานแตละประเภท
ลร. 6 การผลิตขนมหวานใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการทําขนมหวาน
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการทําขนมหวาน
ลร. 9 การเก็บรักษาขนมหวานกอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.01
ผลิตคุกกี้
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถผลิตคุกกี้
โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตคุกกี้ตามกระบวนการ
3. ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนผลิตคุกกี้ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมาย
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร ลักษณะที่ดี
ของผลิตภัณฑคุกกี้แตละชนิด ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิในการผลิต
คุกกี้ หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑคุกกี้แตละชนิด
มุงเนนตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาผลิตภัณฑคุกกี้ ประกอบดวย :
การปฏิ บั ติ ง านตามข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ การเลือกใชบรรจุภัณฑ การ
บรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑคุกกี้

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

239
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.01 ผลิตคุกกี้
หนวยยอย (Element)
208.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคณ
ุ ภาพตามที่ตอ งการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง สารแตงกลิ่น สี สารชวย
ทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส และความสม่ําเสมอ
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอก การหั่น การละลายเนย การรอน
การชั่ง การตวง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตคุกกี้
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตคุกกี้
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตคุกกี้
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑบเเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.01 ผลิตคุกกี้
หนวยยอย (Element)
208.01.2 ผลิตคุกกี้ตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตคุกกี้และอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชผลิตคุกกี้ถูกตองตามชนิด มีคณ
ุ ภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การผลิตคุกกี้ ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
4) ผลิตภัณฑคุกกี้ที่ผลิต มีการจัดตกแตงอยางเหมาะสมสวยงาม
5) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป สารแตงกลิ่น สี
สารชวยทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) วิธีการผลิตที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การผสม การหยอดหรือการทํารูปราง การอบ การทําใหเย็น
3) ผลิตภัณฑเคกที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : คุกกี้เนยและคุกกี้ไข
4) คุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เนื้อสัมผัส รูปทรง สี รสชาติ กลิ่น
5) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การโรยหนา การทาหรือการเคลือบ การบีบเสน และ
การบรรจุไส

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการผลิตคุกกี้
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑคุกกี้
ลร. 4 ประเภทของผลิตภัณฑคุกกี้
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑคกุ กีแ้ ตละประเภท
ลร. 6 การผลิตผลิตภัณฑคกุ กี้ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตผลิตภัณฑคุกกี้
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑคุกกี้
ลร. 9 การจัดตกแตงผลิตภัณฑคุกกี้
ลร. 10 การเก็บรักษาผลิตภัณฑคุกกี้กอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.01 ผลิตคุกกี้
หนวยยอย (Element)
208.01.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑคกุ กี้ ตรวจไดถูกตองตามหลักการ
2) การบรรจุผลิตภัณฑคกุ กี้ ไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสม และบรรจุถูกตองตามหลักการ
3) ผลิตภัณฑคุกกี้นั้น ไดจัดเก็บไวในสภาพที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : เนื้อสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ รูปทรง
ความสม่ําเสมอ และความสวยงาม
2) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 2 : ถุงพลาสติก กลองพลาสติก กลองกระดาษ และถุง/
กลองโลหะ
3) เก็บรักษาผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : อุณหภูมิ ระยะเวลา และสถานที่
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลป. 2 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 แฟมสะสมงาน
ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลร. 3 การเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑ
ลร. 4 การบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเคก
ลร. 5 การเก็บรักษาผลิตภัณฑเคก
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.02
ผลิตเคกและแตงหนาเคก
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถผลิตเคก
โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตเคกตามกระบวนการ
3. ออกแบบและแตงหนาเคกตามกระบวนการ
4. ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนผลิตเคก ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมาย
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร ลักษณะที่ดี
ของผลิตภัณฑเคกแตละชนิด ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิในการผลิต
เคก หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑเคกแตละชนิด
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนออกแบบและแตงหนาเคก ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การ
สุขาภิบาลอาหาร หลักการออกแบบและการแตงหนาเคกในโอกาสตาง ๆ
หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาผลิตภัณฑเคกและเคกแตงหนา
ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
และความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ การเลือกใชบรรจุ
ภัณฑ การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑเคก
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.02 ผลิตเคกและแตงหนาเคก
หนวยยอย (Element)
208.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคณ
ุ ภาพตามที่ตอ งการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง สารแตงกลิ่น สี สารชวย
ทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส และความสม่ําเสมอ
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอก การหั่น การละลายเนย การรอน
การชั่ง การตวง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตเคกและแตงหนาเคก
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเคกและแตงหนาเคก
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลวกอนนําไปผลิตเคกและแตงหนาเคก
ลร. 8 การเลือกใชผลิตภัณฑอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑบเเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.02 ผลิตเคกและแตงหนาเคก
หนวยยอย (Element)
208.02.2 ผลิตเคกตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตเคกและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชผลิตเคกถูกตองตามชนิด มีคณ
ุ ภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การผลิตเคก ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
4) ผลิตภัณฑเคกที่ผลิต มีการจัดตกแตงอยางเหมาะสมสวยงาม
5) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป สารแตงกลิ่น สี
สารชวยทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) วิธีการผลิตที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การผสม การเตรียมพิมพ การอบ การพักใหเย็น
3) ผลิตภัณฑเคกที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เคกเนย เคกไข เคกชิฟฟอน
4) คุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เนื้อสัมผัส รูปทรง สี รสชาติ กลิ่น
5) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การปาด การทาหรือการเคลือบ การบีบเสนและการ
ตกแตงลวดลาย การมวน การบรรจุไส

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการผลิตเคก
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑเคก
ลร. 4 ประเภทของผลิตภัณฑเคก
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑเคกแตละประเภท
ลร. 6 การผลิตผลิตภัณฑเคกใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 7 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตผลิตภัณฑเคก
ลร. 8 หลักการและเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑเคก
ลร. 9 การจัดตกแตงผลิตภัณฑเคก
ลร. 10 การเก็บรักษาผลิตภัณฑเคกกอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.02 ผลิตเคกและแตงหนาเคก
หนวยยอย (Element)
208.02.3 ออกแบบและแตงหนาเคกตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการแตงหนาเคกและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) การออกแบบเพื่อใชแตงหนาเคกนั้น ออกแบบไดสวยงามและเหมาะสมกับโอกาส
3) หนาเคกและสีที่ใชตกแตงถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
4) การแตงหนาเคกไดใชวิธีการแตงหนาเคกที่เหมาะสม เคกที่แตงนัน้ มีคุณภาพตามที่กําหนด
5) เคกที่แตงหนาแลวและยังไมบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
6) พื้นที่ใชการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
7) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การออกแบบแตงหนาเคกทีส่ ัมพันธกับเกณฑขอ 2 : การออกแบบแตงหนาเคกชิน้ การออกแบบ
แตงหนาเคกปอนดโอกาสตาง ๆ
2) หนาเคกและสิง่ ที่ใชแตงที่สมั พันธกับเกณฑขอ 3 : แยม บัตเตอรครีมไอซิ่ง กาแฟบัตเตอรไอซิ่ง
เจลลาติน ไอซิ่ง ไขขาว ช็อกโกแลต วุน ผลไม อัลมอนด
3) วิธีการแตงหนาเคกที่สัมพันธกับเกณฑขอ 4 : การปาด การตกแตงเสนลาย ลวดลาย การเคลือบหนา
การโรยหนา
4) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑขอ 4 : เนื้อสัมผัส รูปทรง กลิ่น สี รสชาติ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการแตงหนาเคก
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการแตงหนาเคก
ลร. 4 หลักการออกแบบแตงหนาเคกตามชนิดและโอกาสใชสอย
ลร. 5 หลักการและเทคนิคการแตงหนาเคก
ลร. 6 การเก็บรักษาผลิตภัณฑเคกกอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.02 ผลิตเคกและแตงหนาเคก
หนวยยอย (Element)
208.02.4 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑเคกและเคกแตงหนา ตรวจไดถูกตองตามหลักการ
2) การบรรจุผลิตภัณฑเคกและเคกแตงหนา ไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสม และบรรจุถูกตองตามหลักการ
3) ผลิตภัณฑเคกและเคกที่แตงหนานั้น ไดจัดเก็บไวในสภาพที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : เนื้อสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ รูปทรง ความ
สวยงาม
2) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลองกระดาษ กลองพลาสติก
3) การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เก็บอุณหภูมิหอ ง แชเย็น แชแข็ง
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลร. 3 การเลือกใชบรรจุภัณฑ
ลร. 4 การบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเคกและเคกแตงหนา
ลร. 5 การเก็บรักษาผลิตภัณฑเคกและเคกแตงหนา
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
3) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.03
ผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถผลิตโดนัท/
ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ตามกระบวนการ
3. ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิช
เพรสตรี้ตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
แตละชนิ ด ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิ ในการผลิตโดนั ท/ขนมปง /
เดนนิชเพรสตรี้ หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/
เดนนิชเพรสตรี้แตละชนิด
มุงเนนตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิช
เพรสตรี้ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ การเลือกใช
บรรจุ ภั ณ ฑ การบรรจุ ภั ณ ฑ แ ละการเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดนั ท /ขนมป ง /
เดนนิชเพรสตรี้

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.03 ผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
หนวยยอย (Element)
208.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคณ
ุ ภาพตามที่ตอ งการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป สารแตง
กลิ่น สี สารชวยทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส และความสม่ําเสมอ
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอก การหั่น การละลายเนย การรอน
การชั่ง การตวง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลว กอนนําไปผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑบเเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.03 ผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
หนวยยอย (Element)
208.03.2 ผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรีต้ ามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การผลิตผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ตามที่ตองการ
4) ผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ที่ผลิตนั้น มีการจัดทํารูปเลม และจัดตกแตงอยางเหมาะสม
สวยงาม
5) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรบั การดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป สารแตงกลิ่น สี สารชวย
ทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) วิธีการผลิตที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การนวดแปง การหมัก การตีใหขึ้นฟู การผสม การทํารูปราง
การอบ การทอด และการพักไวใหเย็น
3) ผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : โดนัทผงฟูและโดนัทยีสต
4) คุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เนื้อสัมผัส รูปทรง สี รสชาติ กลิ่น
5) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การโรยหนา การทาหรือเคลือบ การบีบเสน การบรรจุไส
และการตัดชิ้น
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 4 ประเภทของผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 6 วิธีการผลิตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้แตละชนิด
ลร. 7 การผลิตผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ลร. 8 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 9 หลักการและเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 10 การเก็บรักษาผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้กอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.03 ผลิตโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
หนวยยอย (Element)
208.03.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ ตรวจไดถูกตอง
ตามหลักการ
2) การบรรจุผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้ ไดเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสม และบรรจุ
ถูกตองตามหลักการ
3) ผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้นั้น ไดจดั เก็บไวในสภาพที่เหมาะสมและถูกตองตาม
หลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : เนื้อสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ รูปทรง
และความสวยงาม
2) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 2 : ถุงพลาสติก/กระดาษ กลองพลาสติก/กระดาษ ถุง/
ภาชนะโลหะ
3) การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เก็บที่อุณหภูมิ แชเย็น แชแข็ง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลป. 2 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 แฟมสะสมงาน
ลป. 4 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลร. 3 การเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑ
ลร. 4 การบรรจุผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
ลร. 5 การเก็บรักษาผลิตภัณฑโดนัท/ขนมปง/เดนนิชเพรสตรี้
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.04
ผลิตพาย/เพสทรี
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถผลิตพาย/
เพสทรี โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตพาย/เพสทรีตามกระบวนการ
3. ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาผลิตภัณฑพาย/เพสทรี

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร และการเลือกใชอาหารทดแทน
มุงเนนผลิตพาย/เพสทรี ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร
ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑพาย/เพสทรีแตละชนิด ความสําคัญของเวลาและ
อุณหภูมิในการผลิตพาย/เพสทรี หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑพาย/
เพสทรีแตละชนิด
มุ ง เน น ตรวจสอบ บรรจุ ภั ณ ฑ แ ละเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ พ าย/เพสทรี
ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
และความ ปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ การเลือกใช
บรรจุภัณฑ
การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑพาย/เพสทรี

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.04 ผลิตพาย/เพสทรี
หนวยยอย (Element)
208.04.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม ไดคณ
ุ ภาพตามที่ตอ งการ
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ ขอ 4 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป สารแตง
กลิ่น สี สารชวยทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส และความสม่ําเสมอ
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอก การหั่น การละลายเนย การรอน
การชั่ง การตวง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายที่เกิดระหวางการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดบิ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตพาย/เพสทรี
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตพาย/เพสทรี
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่เตรียมแลว กอนนําไปผลิตพาย/เพสทรี
ลร. 8 การเลือกใชอาหารทดแทนเพื่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดบิ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑบเเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.04 ผลิตพาย/เพสทรี
หนวยยอย (Element)
208.04.2 ผลิตพาย/เพสทรีตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ มีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชผลิตพาย/เพสทรีถูกตองตามชนิด มีคุณภาพ และปริมาณตามที่กําหนด
3) การผลิตผลิตภัณฑพาย/เพสทรี ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
4) ผลิตภัณฑพาย/เพสทรี ไดจัดทํารูปรางและจัดตกแตงอยางเหมาะสมสวยงาม
5) พื้นที่ในการผลิตและอุปกรณเครื่องมือ ไดรบั การดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป สารแตงกลิ่น สี สารชวย
ทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู และสารเสริมตาง ๆ
2) วิธีการผลิตที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การนวด การผสม การพับชั้น การพักแปง การทํารูปราง การ
บรรจุไส การตกแตง การอบ และการพักไวใหเย็น
3) ผลิตภัณฑพาย/เพสทรีที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : พายรวน และพายชั้น
4) คุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : เนื้อสัมผัส รูปทรง สี รสชาติ กลิ่น และความสม่ําเสมอ
5) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : การโรยหนา การทาหรือเคลือบ การบีบเสน การราดครีม
และการบรรจุไส
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 4 ประเภทของผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 6 วิธีการผลิตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 7 การผลิตผลิตภัณฑพาย/เพสทรี ใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคา
ลร. 8 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 9 หลักการและเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 10 การเก็บรักษาผลิตภัณฑพาย/เพสทรีกอนการบรรจุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
หนวยสมรรถนะ (Unit)
208.04 ผลิตพาย/เพสทรี
หนวยยอย (Element)
208.04.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑพาย/เพสทรี ตรวจไดถกู ตองตามหลักการ
2) การบรรจุผลิตภัณฑพาย/เพสทรี ไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสม และบรรจุถูกตองตามหลักการ
3) ผลิตภัณฑพาย/เพสทรีนั้น ไดจัดเก็บไวในสภาพที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : เนื้อสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ รูปทรง ความ
สม่ําเสมอและความสวยงาม
2) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ถุงพลาสติก/กระดาษ กลองพลาสติก/กระดาษ ภาชนะโลหะ
3) การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : อุณหภูมิ ระยะเวลา และสถานที่
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลร. 3 การเลือกใชบรรจุภัณฑ
ลร. 4 การบรรจุผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
ลร. 5 การเก็บรักษาผลิตภัณฑพาย/เพสทรี
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก ของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Function)
209 ผลิตเครือ่ งดื่ม
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.01
ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถ
ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผักตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร
มุงเนนผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มจากพืชผัก ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิในการ
ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก
การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาเครื่องดื่ม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
209 ผลิตเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.01 ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก
หนวยยอย (Element)
209.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : พืชผักสด น้ําตาล เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การลวก การหัน่ การบด
การกรอง การปน การตม
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อพืชผักสําหรับผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ และการเก็บรักษา
วัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
209 ผลิตเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.01 ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก
หนวยยอย (Element)
209.01.2 ผลิตเครื่องดื่มจากพืชผักตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องมืออุปกรณ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องดื่มจากพืชผักถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) เครื่องดื่มที่ผลิตจากพืชผักนั้น ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ โดยใชวิธีการผลิตที่เหมาะสม
4) เครื่องดื่มที่ผลิตนั้น มีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
5) ชนิดของภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมและบรรจุไดถูกตองตามวิธีการ
6) เครื่องดื่มที่ผลิตแลว และยังไมไดบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องมืออุปกรณไดรับการดูแล ทําความสะอาดอยางถูกตองวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : พืชผักสด น้ําตาล เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) วิธีการผลิตที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การนึ่ง การบรรจุภาชนะ การฆาเชื้อ
3) คุณภาพเครื่องดื่มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ลักษณะภายนอก สี เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิ่น
4) ชนิดของภาชนะบรรจุท่สี ัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแกว
5) การเก็บรักษาเครื่องดื่มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : การแชเย็น และการแชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครือ่ งมืออุปกรณในการผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มจากพืชผัก
ลร. 6 หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก
ลร. 7 การบรรจุภัณฑเครื่องดื่ม
ลร. 8 การเก็บรักษาเครื่องดื่ม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการผลิต การเก็บรักษาเครื่องดื่ม
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.02
ผลิตเครื่องดื่มจากผลไม
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถ
ผลิตเครื่องดื่มจากผลไม โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตเครื่องดื่มจากผลไมตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร
มุงเนนผลิตเครื่องดื่มจากผลไม ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มจากผลไม ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิในการ
ผลิตเครื่องดื่มจากผลไม หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มจากผลไม
การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาเครื่องดื่ม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
209 ผลิตเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.02 ผลิตเครื่องดื่มจากผลไม
หนวยยอย (Element)
209.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการผลิตเครื่องดื่ม
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ผลไมสด ผลไมแหง น้ําตาล เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การลวก การหัน่ การบด
การกรอง การปน การตม
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อผลไมสําหรับผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ และการเก็บรักษา
วัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
209 ผลิตเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.02 ผลิตเครื่องดื่มจากผลไม
หนวยยอย (Element)
209.02.2 ผลิตเครื่องดื่มจากผลไมตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องมืออุปกรณ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องดื่มถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลไมนั้น ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) เครื่องดื่มที่ผลิตนั้น มีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
5) ชนิดของภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมและบรรจุไดถูกตองตามวิธีการ
6) เครื่องดื่มที่ผลิตแลว และยังไมไดบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องมืออุปกรณไดรับการดูแล ทําความสะอาดอยางถูกตองวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ผลไมสด ผลไมแหง น้ําตาล เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) วิธีการผลิตที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การนึ่ง การบรรจุภาชนะ การฆาเชื้อ
3) คุณภาพเครื่องดื่มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ลักษณะภายนอก สี เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิ่น
4) ชนิดของภาชนะบรรจุที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแกว
5) การเก็บรักษาเครื่องดื่มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : การแชเย็น และการแชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องดื่ม
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครือ่ งมืออุปกรณในการผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มจากผลไม
ลร. 6 หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มจากผลไม
ลร. 7 การบรรจุภัณฑเครื่องดื่ม
ลร. 8 การเก็บรักษาเครื่องดื่ม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการผลิต และการเก็บรักษาเครื่องดื่ม
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.03
ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถ
ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืชตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ
รักษาอาหาร
มุงเนนผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
ลักษณะที่ดีของผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิ
ในการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มจาก
ธัญพืช การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาเครื่องดื่ม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
209 ผลิตเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.03 ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช
หนวยยอย (Element)
209.03.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ธัญพืช น้ําตาล เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การแชน้ํา การลวก การหัน่
การบด การกรอง การปน การตม
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อธัญพืชสําหรับผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ และการเก็บรักษา
วัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
209 ผลิตเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
209.03 ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช
หนวยยอย (Element)
209.03.2 ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืชตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องมืออุปกรณ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องดื่มถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) เครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญพืชนั้น ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) เครื่องดื่มที่ผลิตนั้น มีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
5) ชนิดของภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมและบรรจุไดถูกตองตามวิธีการ
6) เครื่องดื่มที่ผลิตแลว และยังไมไดบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
7) พื้นที่ในการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องมืออุปกรณไดรับการดูแล ทําความสะอาดอยางถูกตองวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
8) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ธัญพืช น้ําตาล เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) วิธีการผลิตที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การตม การนึ่ง การบรรจุภาชนะ การฆาเชื้อ
3) คุณภาพเครื่องดื่มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ลักษณะภายนอก สี เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิ่น
4) ชนิดของภาชนะบรรจุที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแกว
5) การเก็บรักษาเครื่องดื่มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : การแชเย็น และการแชแข็ง
6) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครือ่ งมืออุปกรณในการผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการผลิตและเก็บรักษาเครื่องมือ
ลร. 4 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตเครื่องดื่ม
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มจากธัญพืช
ลร. 6 หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช
ลร. 7 การบรรจุภัณฑเครื่องดื่ม
ลร. 8 การเก็บรักษาเครื่องดื่ม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการผลิต และการเก็บรักษาเครื่องดืม่
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึกหรือการทดสอบความรู

283
หนาที่หลัก (Key Function)
210 ผลิตไอศกรีม
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.01
ผลิตไอศกรีมเชอรเบท
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถ
ผลิตไอศกรีมเชอรเบท โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตไอศกรีมเชอรเบทตามกระบวนการ
3. ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาไอศกรีมเชอรเบทตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บรักษา
ไอศกรีม
มุงเนนผลิตไอศกรีมเชอรเบท ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลอาหาร
ลักษณะที่ดีของไอศกรีมเชอรเบท ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมิในการ
ผลิตไอศกรีมเชอรเบท หลักการและเทคนิคการผลิตไอศกรีมเชอรเบท การ
บรรจุภัณฑ การจัดตกแตง และการเก็บรักษาไอศกรีม
มุ ง เน น ตรวจสอบ บรรจุ ภั ณ ฑ และเก็ บ รั ก ษาไอศกรี ม เชอร เ บท
ประกอบดวย : การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑไอศกรีม
เชอรเบท การบรรจุภัณฑ การเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมและถูกตอง
การจัดเก็บรักษาไอศกรีมเชอรเบท

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
210 ผลิตไอศกรีม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.01 ผลิตไอศกรีมเชอรเบท
หนวยยอย (Element)
210.01.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น รสชาติ และ
วัสดุที่ใชในการตกแตง
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การบด การคั้น
การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตไอศกรีมเชอรเบท
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตไอศกรีมเชอรเบท
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ และการเก็บรักษา
วัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
210 ผลิตไอศกรีม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.01 ผลิตไอศกรีมเชอรเบท
หนวยยอย (Element)
210.01.2 ผลิตไอศกรีมเชอรเบทตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตและเครื่องมืออุปกรณมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไอศกรีมหวานเย็นถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) ไอศกรีมเชอรเบทที่ผลิตนั้น ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) ไอศกรีมเชอรเบทที่ผลิตนั้น มีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
5) ชนิดของภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมและบรรจุไดถูกตองตามวิธีการ
6) การจัดตกแตงไอศกรีมจัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
7) ไอศกรีมเชอรเบทที่ผลิตแลว และยังไมไดบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
8) พื้นที่ในการผลิตและเครื่องมืออุปกรณไดรับการดูแล ทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
9) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) วิธีการผลิตที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การผสม วิธีการใสน้ําแข็งและเกลือในถังของเครือ่ งปนไอศกรีม
การปน การบม
3) คุณภาพไอศกรีมเชอรเบทที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ลักษณะภายนอก สี เนื้อสัมผัส รสชาติและกลิ่น
4) ชนิดของภาชนะบรรจุที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : ถวยกระดาษ ถวยพลาสติก ถวยแกว โลหะและ
เครื่องปนดินเผาเวเฟอรโคน
5) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : วัสดุตกแตงที่รับประทานไดและวัสดุตกแตงที่รับประทาน
ไมไดและไมเปนพิษ
6) การเก็บรักษาไอศกรีมเชอรเบทที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : ภาชนะบรรจุเฉพาะเก็บที่อุณหภูมิ -18 องศา
เซลเซียส
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตไอศกรีมเชอรเบท
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของไอศกรีมเชอรเบท
ลร. 6 หลักการและเทคนิคการผลิตไอศกรีมเชอรเบท
ลร. 7 การบรรจุภัณฑไอศกรีม
ลร. 8 การเก็บรักษาไอศกรีมเชอรเบท
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
ไอศกรีมเชอรเบท
3) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
210 ผลิตไอศกรีม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.01 ผลิตไอศกรีมเชอรเบท
หนวยยอย (Element)
210.01.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑ และเก็บรักษาไอศกรีมเชอรเบทตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑไอศกรีมเชอรเบท ตรวจไดถูกตองตามหลักการ
2) การบรรจุผลิตภัณฑประเภทไอศกรีมเชอรเบท ไดเลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสม และบรรจุถูกตอง
ตามหลักการ
3) ผลิตภัณฑประเภทไอศกรีมเชอรเบท ไดจดั เก็บไวในสถานที่เหมาะสมที่ถูกตองตามหลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนด
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : เนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ รูปราง
ความสม่ําเสมอและความสวยงาม
2) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 2 : เวเฟอร ถวยพลาสติก ถวยกระดาษ ถวยแกว ถวย
โลหะและเครือ่ งปนดินเผา
3) การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : อุณหภูมิ ระยะเวลา และสถานที่
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลร. 3 การเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑ
ลร. 4 การบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไอศกรีมเชอรเบท
ลร. 5 การเก็บรักษาผลิตภัณฑไอศกรีมเชอรเบท
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
ไอศกรีมเชอรเบท
3) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.02
ผลิตไอศกรีม
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถ
ผลิตไอศกรีม โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
2. ผลิตไอศกรีมตามกระบวนการ
3. ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาไอศกรีมตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บรักษา
ไอศกรีม
มุงเนนผลิตไอศกรีม ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร
ลั ก ษณะที่ ดี ข องไอศกรี ม ความสํ า คั ญ ของเวลาและอุ ณ หภู มิ ใ นการผลิ ต
ไอศกรีม หลักการและเทคนิคการผลิตไอศกรีม การบรรจุภัณฑ การจัด
ตกแตง และการเก็บรักษาไอศกรีม
มุงเนนตรวจสอบ บรรจุภัณฑ และเก็บรักษาไอศกรีม ประกอบดวย : การ
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑไอศกรีม การบรรจุภัณฑ การ
เลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมและถูกตอง การจัดเก็บรักษาไอศกรีม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
210 ผลิตไอศกรีม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.02 ผลิตไอศกรีม
หนวยยอย (Element)
210.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น รสชาติ และ
วัสดุที่ใชในการตกแตง
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การบด การคั้น
การกรอง
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตไอศกรีม
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตไอศกรีม
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ และการเก็บรักษา
วัตถุดิบ
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
210 ผลิตไอศกรีม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.02 ผลิตไอศกรีม
หนวยยอย (Element)
210.02.2 ผลิตไอศกรีมตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการผลิตและเครื่องมืออุปกรณมีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไอศกรีมหวานเย็นถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) ไอศกรีมที่ผลิตนั้น ผลิตไดถูกตองตามกระบวนการ โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) ไอศกรีมที่ผลิตนั้น มีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
5) ชนิดของภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมและบรรจุไดถูกตองตามวิธีการ
6) การจัดตกแตงไอศกรีมจัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
7) ไอศกรีมที่ผลิตแลว และยังไมไดบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
8) พื้นที่ในการผลิตและเครื่องมืออุปกรณไดรับการดูแล ทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
9) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : อาหารสด อาหารแหง เครื่องปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติ
2) วิธีการผลิตที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การผสม วิธีการใสน้ําแข็งและเกลือในถังของเครือ่ งปนไอศกรีม
การปน การบม
3) คุณภาพไอศกรีมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : ลักษณะภายนอก สี เนื้อสัมผัส รสชาติและกลิ่น
4) ชนิดของภาชนะบรรจุที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : ถวยกระดาษ ถวยพลาสติก ถวยแกว โลหะและ
เครื่องปนดินเผา
5) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : วัสดุตกแตงที่รับประทานไดและวัสดุตกแตงที่รับประทาน
ไมไดและไมเปนพิษ
6) การเก็บรักษาไอศกรีมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : ภาชนะบรรจุเฉพาะเก็บที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการผลิตไอศกรีม
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาไอศกรีม
ลร. 4 ความสําคัญของเวลาและอุณหภูมใิ นการผลิตไอศกรีม
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของไอศกรีม
ลร. 6 หลักการและเทคนิคการผลิตไอศกรีม
ลร. 7 การบรรจุภัณฑไอศกรีม
ลร. 8 การจัดตกแตงไอศกรีม
ลร. 9 การเก็บรักษาไอศกรีม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
ไอศกรีม
3) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
210 ผลิตไอศกรีม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
210.02 ผลิตไอศกรีม
หนวยยอย (Element)
210.02.3 ตรวจสอบ บรรจุภัณฑ และเก็บรักษาไอศกรีมตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑไอศกรีม ตรวจไดถกู ตองตามหลักการ
2) การบรรจุผลิตภัณฑประเภทไอศกรีม ไดเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑเหมาะสม และบรรจุถูกตองตามหลักการ
3) ผลิตภัณฑประเภทไอศกรีม ไดจัดเก็บไวในสถานที่เหมาะสมที่ถูกตองตามหลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : เนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ รูปราง ความ
สม่ําเสมอและความสวยงาม
2) การบรรจุภัณฑที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 2 : เวเฟอร ถวยพลาสติก ถวยกระดาษ ถวยแกว ถวยโลหะ
และเครื่องปนดินเผา
3) การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : อุณหภูมิ ระยะเวลา และสถานที่
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ลร. 3 การเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑ
ลร. 4 การบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไอศกรีม
ลร. 5 การเก็บรักษาผลิตภัณฑไอศกรีม
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการผลิต และการเก็บรักษาไอศกรีม
3) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Function)
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.01
บริการอาหาร
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถบริการ
อาหาร โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัสดุและเครื่องมืออุปกรณสําหรับบริการอาหาร
2. เตรียมสถานที่สําหรับบริการอาหาร
3. บริการอาหารตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุงเนนเตรียมวัสดุและเครื่องมืออุปกรณสําหรับบริการอาหาร ประกอบดวย :
การปฏิ บั ติ ง านตามข อ กํ า หนดของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย ประเภทของอุปกรณที่ใชในการบริการอาหาร การเตรียม การทํา
ความสะอาดและการเก็บรักษาวัสดุ และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการบริการ
อาหาร
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนเตรียมสถานที่สําหรับบริการอาหาร ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ความสําคัญ
ในการดูแลพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ รูปแบบของการบริการอาหาร ศิลปะ
การจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร และการจัดตกแตงโตะอาหารและสถานที่
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนบริการอาหารตามกระบวนการ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ความสําคัญใน
การดูแลพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ คุณสมบัติของพนักงานบริการ มารยาท
และจรรยาบรรณของพนักงานบริการ ความรูเกี่ยวกับอาหาร หลักการบริการ
อาหาร คําศัพทที่ใชในการบริการอาหาร และมารยาทในการรับประทาน
อาหาร
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.01 บริการอาหาร
หนวยยอย (Element)
211.01.1 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณเครือ่ งมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณที่เตรียม มีความเหมาะสม ถูกตองตามรายการ สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณนั้น ไดใชวธิ ีการเตรียมที่เหมาะสม
3) วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณนั้น จัดเก็บไวในสภาพที่เหมาะสมกอนใชงาน
4) วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณนั้น ไดรับการดูแลทําความสะอาดและเก็บรักษาอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
5) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 1, 2, 3 และ 4 : อุปกรณสําหรับจัดวางบนโตะ
และอุปกรณสาํ หรับบริการ
2) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : การลางและการเช็ดภาชนะ การพับผาเช็ดปาก และการจัด
ตกแตงอุปกรณสําหรับบริการ
3) การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : จัดเก็บในตู ชัน้ เก็บของหรือรถเข็น
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 ของจริง/รูปภาพ
ลป. 3 แฟมสะสมงาน
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ประเภทของอุปกรณที่ใชในการบริการอาหาร
ลร. 3 การเตรียมวัสดุและเครื่องมืออุปกรณในการจัดบริการอาหาร
ลร. 4 การทําความสะอาดและการเก็บรักษา
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ วิธีการเตรียม การทําความสะอาด และ
การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.01 บริการอาหาร
หนวยยอย (Element)
211.01.2 เตรียมสถานที่สําหรับบริการอาหาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการบริการอาหาร และเครื่องมืออุปกรณ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) สถานที่ในการบริการอาหารไดจัดเตรียมอยางถูกตอง เหมาะสมกับรูปแบบของการบริการ
3) การจัดตกแตงสถานที่ในการบริการนั้น จัดไดสวยงาม และเหมาะสมกับรูปแบบของการบริการ
4) พื้นที่และเครื่องมือ อุปกรณไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
5) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) รูปแบบของการบริการที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 3 : แบบไมมีพิธกี าร และแบบมีพิธีการ
2) การจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ตกแตงโตะอาหาร ตกแตงสถานที่ และการจัดวางอุปกรณ
บนโตะ
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยใน
การปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก

301
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครือ่ งมือ อุปกรณในการเตรียมสถานที่สําหรับบริการ
ลร. 3 รูปแบบของการบริการอาหาร
ลร. 4 ศิลปะการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร
ลร. 5 การจัดตกแตงโตะอาหารและสถานที่
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ วิธีการเตรียม การทําความสะอาด และ
การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

302
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.01 บริการอาหาร
หนวยยอย (Element)
211.01.3 บริการอาหารตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) สถานที่สําหรับบริการและเครื่องมืออุปกรณมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) พนักงานบริการ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด และพรอมปฏิบัติงาน
3) การบริการอาหารและเครื่องดื่มนั้น ปฏิบตั ิไดถูกตองตามหลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) คุณสมบัติของพนักงานบริการที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : สุขอนามัยสวนบุคคลและการแตงกาย
2) หลักการบริการที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การทักทายตอนรับ การรับสั่งอาหาร การบริการ การ
เก็บโตะอาหาร
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ฝกปฏิบัติจริง/รูปภาพ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครือ่ งมือ อุปกรณในการบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
ลร. 3 คุณสมบัติของพนักงานบริการ
ลร. 4 มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการ
ลร. 5 ความรูเกี่ยวกับอาหาร
ลร. 6 หลักการบริการอาหาร
ลร. 7 คําศัพทที่ใชในการบริการอาหาร
ลร. 8 มารยาทในการรับประทานอาหาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ วิธีการเตรียม การทําความสะอาด และ
การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

304
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.02
บริการเครื่องดื่ม
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถบริการ
เครื่องดื่ม โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามกระบวนการ
2. เตรียมสถานที่สําหรับบริการเครื่องดื่ม
3. บริการเครื่องดื่มตามกระบวนการ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุงเนนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ ประกอบดวย : การปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ความสําคัญ
ในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือ การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการ
เตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียม
วัตถุดิบ การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผสมเครื่องดื่ม การเตรียมวัตถุดิบสําหรับ
ผสมเครื่องดื่ม และการเก็บรักษาวัตถุดิบ
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนเตรียมสถานที่สําหรับสําหรับบริการเครื่องดื่ม ประกอบดวย : การ
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณรูปแบบของการบริการ
เครื่องดื่ม ศิลปะการจัดวางอุปกรณ บนโตะ อาหารและการจัดตกแตงโตะ
เครื่องดื่มและสถานที่
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนบริการเครื่องดื่มตามกระบวนการ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ความสําคัญใน
การดูแลพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ คุณสมบัติของพนักงานบริการ มารยาท
และจรรยาบรรณของพนักงาน บริการ ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม หลักการ
บริการเครื่องดื่ม คําศัพทที่ใชในการบริการเครื่องดื่ม
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.02 บริการเครื่องดื่ม
หนวยยอย (Element)
211.02.1 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือตามรายการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือมีความเหมาะสม สะอาดและพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่เตรียม ถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การเตรียมวัตถุดิบ ไดใชวิธีการเตรียมที่เหมาะสม
4) วัตถุดิบที่เตรียมแลวแตยังไมไดใช ไดเก็บรักษาไวอยางถูกวิธี
5) พื้นที่ในการเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องมือ ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการ
ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ชนิดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล ตามชนิดของ
เครื่องดื่ม
2) คุณภาพที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : กลิ่น สี ลักษณะภายนอก และอุณหภูมิของเครื่องดื่ม
3) วิธีการเตรียมที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การลาง การปอกเปลือก การหั่น การบด การกรอง การแช
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร

306
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ลร. 4 หลักโภชนาการในการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดบิ
ลร. 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับผสมเครื่องดื่ม
ลร. 6 การเตรียมวัตถุดิบสําหรับผสมเครื่องดื่ม
ลร. 7 การเก็บรักษาวัตถุดบิ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ วิธีการเตรียม การทําความสะอาด และ
การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.02 บริการเครื่องดื่ม
หนวยยอย (Element)
211.02.2 เตรียมสถานที่สําหรับบริการเครื่องดื่ม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการบริการเครื่องดื่ม และเครื่องมืออุปกรณ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) สถานที่ในการบริการเครื่องดื่ม ไดจัดเตรียมอยางถูกตอง เหมาะสมกับรูปแบบของการบริการ
3) การจัดตกแตงสถานที่ในการบริการนั้น จัดไดสวยงาม และเหมาะสมกับรูปแบบของการบริการ
4) พื้นที่และเครื่องมือ อุปกรณไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
5) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) รูปแบบของการบริการที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 และ 3 : แบบไมมีพิธกี าร และแบบมีพิธีการ
2) การจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : ตกแตงโตะอาหาร ตกแตงสถานที่ และการจัดวางอุปกรณ
บนโตะ
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และสุขอนามัยใน
การปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครือ่ งมือ อุปกรณในการเตรียมสถานที่สําหรับบริการ
ลร. 3 รูปแบบของการบริการเครื่องดื่ม
ลร. 4 ศิลปะการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร
ลร. 5 การจัดตกแตงโตะอาหารและสถานที่
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ วิธีการเตรียม การทําความสะอาด และ
การเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
211.02 บริการเครื่องดื่ม
หนวยยอย (Element)
211.02.3 บริการเครื่องดื่มตามกระบวนการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่ในการบริการและเครื่องมืออุปกรณ มีความเหมาะสม สะอาด และพรอมใชงาน
2) วัตถุดิบที่ใชในการผสมเครื่องดื่มถูกตองตามชนิด มีคุณภาพและปริมาณตามที่กําหนด
3) การบริการเครื่องดื่มนั้น ถูกตองตามกระบวนการ โดยใชวิธีการที่เหมาะสม
4) เครื่องดื่มมีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
5) ชนิดของภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมและบรรจุไดถูกตองตามวิธีการ
6) การจัดตกแตงเครื่องดื่มจัดไดเหมาะสมสวยงาม โดยใชวธิ กี ารที่เหมาะสม
7) เครื่องดื่มที่ผสมแลว และยังไมไดบริโภคทันที มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
8) พื้นที่ในการบริการและเครื่องมืออุปกรณไดรับการดูแล ทําความสะอาดอยางถูกวิธีหลังการปฏิบัติงาน
9) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัตถุดิบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอล
2) วิธีการบริการเครื่องดื่มสัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การผสมน้ํารอน / น้ําเย็น / น้ําแข็ง / โซดา การปน
เนื้อผัก - ผลไม
3) คุณภาพเครื่องดื่มที่สัมพันธกบั เกณฑฯ ขอ 4 : ลักษณะภายนอก สี เนื้อ สัมผัส รสชาติ กลิ่น และ
อุณหภูมิ
4) ชนิดของภาชนะบรรจุที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 5 : แกว แกวกระดาษ/พลาสติก โลหะเครื่องปนดินเผา
ผลไมหรือวัสดุจากธรรมชาติ
5) วิธีการจัดตกแตงที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 6 : การตกแตงผลไมสด ดอกไมสด กรณีบรรจุลงในแกว
6) การเก็บรักษาเครื่องดื่มที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 7 : ภาชนะบรรจุเฉพาะเก็บที่อณ
ุ หภูมิรอนหรือเย็นตาม
ชนิดของเครื่องดื่ม
7) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงาน/ของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 ตํารับอาหาร
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และเครือ่ งมือ อุปกรณในการบริการเครื่องดื่ม
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการเตรียมและการเก็บรักษาเครือ่ งดื่ม
ลร. 4 หลักการและเทคนิคการบริการเครื่องดื่ม
ลร. 5 ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มแตละชนิด
ลร. 6 วิธีการผสมเครื่องดื่ม
ลร. 7 การจัดตกแตงเครื่องดื่ม
ลร. 8 การบรรจุภัณฑเครื่องดื่ม
ลร. 9 การเก็บรักษาเครื่องดื่ม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริงหรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิต และการเก็บรักษา
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือของจริง
4. หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Functions)
301 บริหารทรัพยากรมนุษย
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
301.01
บริหารงานบุคคล
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถจัดการดาน
การบริหารงานบุคลากร โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. กําหนดโครงสรางองคกร
2. จัดวางตําแหนงบุคลากร
3. สรรหาบุคลากร

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:

หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนการกําหนดโครงสรางองคกร ประกอบดวย : การจัดโครงสรางของ
องคกร ขอดี ขอเสียของการจัดโครงสรางองคกร การพิจารณาดานคาใชจาย
ขององคกร
มุงเนนการจัดวางตําแหนงบุคลากร ประกอบดวย : การวางแผนอัตรากําลัง
ประเภทของแผนงาน หลักสําคัญของการวางแผนงานบุคคล ขั้นตอนการ
วางแผนงานบุคคล
มุ ง เน น การสรรหาบุ ค ลากร ประกอบด ว ย :
วิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คล
กระบวนการสรรหาบุคลากร กระบวนการคั ด เลื อ กบุ คคล นโยบายการ
คัดเลือกบุคคล

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
301 บริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
301.01 บริหารงานบุคคล
หนวยยอย (Element)
301.01.1 กําหนดโครงสรางองคกร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การแบงประเภทโครงสรางขององคกร ไดจัดแบงถูกตองตามหลักการ
2) รูปแบบการบริหารงานบุคลากรขององคกรไดถูกเลือกใชอยางเหมาะสม
3) แผนภูมิโครงสรางองคกร ไดถูกจัดทําไดอยางเหมาะสมตามลําดับบังคับบัญชาและขนาดของธุรกิจ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ประเภทโครงสรางองคกรที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 และขอ 3 : โครงสรางองคกรตามหนาที่การงาน
โครงสรางองคกรตามสายงานหลัก
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 การสังเกตการปฏิบัตงิ าน
ลป. 2 ใบรายงานการสังเกตการปฏิบัติงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การจัดโครงสรางขององคกร
- ประเภทของโครงสรางองคกร
- โครงสรางองคกรตามหนาที่การงาน
- โครงสรางองคกรตามสายงานหลัก
- โครงสรางองคกรแบบคณะที่ปรึกษา
- โครงสรางองคกรแบบคณะกรรมการบริหาร
ลร. 2 ขอดี ขอเสียของการจัดโครงการสรางองคกร
ลร. 3 การพิจารณาดานคาใชจายขององคกร
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1. สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2. การปฏิบัติงานจริง : สมุดบันทึก
3. หลักฐานความรู : สมุดบันทึก

314
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
301 การบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
301.01 บริหารบุคลากร
หนวยยอย (Element)
301.01.2 จัดวางตําแหนงบุคลากร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) สวนประกอบของกระบวนการวางแผนกําลังคน มีความสมบูรณตามหลักการ
2) การวางแผนงานบุคคล มีขั้นตอนถูกตองตามหลักการ
3) แผนอัตรากําลังคน มีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักวิชาการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การวางแผนงานบุคคลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 และขอ 2 : แผนงานระยะสั้น แผนงานระยะยาว
2) ขั้นตอนการวางแผนงานบุคคลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : ขั้นวางแผนดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติตาม
แผน ขั้นทบทวนแผน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แผนอัตรากําลังคน
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การวางแผนอัตรากําลังคน
ลร. 2 ประเภทของแผนงาน
ลร. 3 หลักสําคัญของการวางแผนงานบุคคล
ลร. 4 ขั้นตอนการวางแผนงานบุคคล
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
3) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

315
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
301 บริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยสมรรถนะ (Unit)
301.01 บริหารบุคลากร
หนวยยอย (Element)
301.01.3 สรรหาบุคลากร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) กระบวนการสรรหาบุคคล มีขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตอง
2) กระบวนการคัดเลือกบุคคล มีขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตอง
3) การคัดเลือกบุคคล ไดทําตามหลักเกณฑและเปนไปตามนโยบาย
ขอบเขต (Range Statement) :
1) กระบวนการสรรหาที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : การกําหนดลักษณะงาน การพิจารณาการวาง
แผนการสรรหา การสรางแรงจูงใจ การดําเนินการสรรหา
2) กระบวนการเลือกบุคคลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 และขอ 2 : ความตองการพนักงาน รายละเอียด
เกี่ยวกับงาน การจัดหาพนักงานใหม การกลั่นกรองขอมูลผูสมัคร การสัมภาษณเบือ้ งตน การกรอก
แบบฟอรมใบสมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ การตรวจสอบสุขภาพ การคัดเลือกและการบรรจุ
เขาทํางาน การปฐมนิเทศ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงาน
ลป. 2 สมุดบันทึก
ลป. 3 สังเกตการปฏิบัติงานจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 วิธีการสรรหาบุคคล
ลร. 2 กระบวนการสรรหาบุคคล
ลร. 3 กระบวนการเลือกบุคคล
ลร. 4 นโยบายการคัดเลือกบุคคล
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงาน : แฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก
3) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Functions)
302 การบริหารสถานประกอบการ
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.01
กําหนดรูปแบบ จัดและตกแตงสถานที่
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถพัฒนา
ความสัมพันธในการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได
ดังนี้
1. กําหนดรูปแบบการบริการ
2. หาแหลงทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
4. จัดระบบสุขอนามัยและบํารุงรักษาสถานที่

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:
หนวยยอย (Element) 2:
หนวยยอย (Element) 3:
หนวยยอย (Element) 4;

มุงเนนการกําหนดรูปแบบการบริการ ประกอบดวย : รูปแบบของการบริการ
มุงเนนการหาแหลงทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ ประกอบดวย : การเลือก
ทําเลที่ตั้ง การจัดตกแตงราน
มุงเนนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ประกอบดวย : การเลือกใชและ
จัดหาภาชนะ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ
มุ ง เน น การจั ด ระบบสุ ข อนามั ย และบํ า รุ ง รั ก ษาสถานที่ ประกอบด ว ย :
รูปแบบรานไดมาตรฐาน สะอาด มีระบบการคัดแยกขยะ กําจัดน้ําเสีย ตาม
หลักสุขอนามัย ปฏิบัติตามกฎหมายของสิ่งแวดลอม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย

318
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.01 กําหนดรูปแบบ จัดและตกแตงสถานที่
หนวยยอย (Element)
302.01.1 กําหนดรูปแบบการบริการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) แบบจัดเสิรฟ พนักงานตอนรับลูกคา และรับคําสั่งพรอมกับการใหบริการอยางสุภาพและเหมาะสม ตาม
หลักการบริการ
2) แบบลูกคาบริการตนเอง จัดรูปแบบวิธีบริการใหกับลูกคาอยางเหมาะสมตามหลักการ
3) แบบจัดสงนอกสถานที่โดยรับคําสั่งซื้อและสงมอบสินคาถูกตองตามหลักการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ตอนรับลูกคาและใหบริการดวยความสุภาพ พรอมรับคําสั่งซื้อไดครบตามรายการและราคาที่กําหนด
2) จัดสินคาบรรจุหีบหอสะดวกตอการเลือกซือ้ พรอมบริการดวยความสุภาพ
3) ผูบริการทักทายลูกคาดวยวาจาสุภาพ และรับคําสั่งซื้อพรอมจัดสินคานําสง จัดเอกสารที่เกี่ยวของในการ
นําสง
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงาน
ลป. 2 ของจริง
ลป. 3 รูปภาพ
ลป. 4 สมุดบันทึก
ลป. 5 เอกสารที่เกี่ยวของ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
ลร. 3 การปนเปอนที่เปนอันตรายจากการบริการอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
ลร. 4 หลักการและมารยาทของการบริการแตละประเภท
ลร. 5 การจัดตกแตงอาหาร
ลร. 6 การบรรจุภัณฑ
ลร. 7 การเก็บรักษา

319
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการจัดตกแตงและการเก็บรักษา
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

320
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.01 กําหนดรูปแบบ จัดและตกแตงสถานที่
หนวยยอย (Element)
302.01.2 หาแหลงทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) แหลงที่ตั้งเลือกทําเลไดเหมาะสมตามลักษณะของกิจการ
2) สถานที่ตั้งนั้น มีรูปแบบเหมาะสมกับกิจกรรม
3) พื้นที่ทําเลที่ตั้ง ไดวางแผนรองรับตามสภาวะเหตุการณณที่เกิดขึ้น
4) ลักษณะการดําเนินงาน มีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติของสถานที่
ทํางาน
ขอบเขต (Range Statement) :
1) ทําเลที่ตั้งเลือกไดสัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : อยูในยานที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจการ การคมนาคม
สะดวก มีจุดแข็งเหนือคูแขง
2) รูปแบบตกแตงเหมาะสมกับธุรกิจและกลุมลูกคา การดําเนินงานมีเอกลักษณเฉพาะเหนือคูแขง
3) จัดทําแผนรองรับการขยายตัวของธุรกิจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทุกดาน
4) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 คูมือการปฏิบัติงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการจัดตกแตงสถานที่และอุปกรณเครื่องมือ
ลร. 3 รายละเอียดและความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ตั้ง
ลร. 4 ศึกษาความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผนรองรับจากผลกระทบของธุรกิจ
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการจัดตกแตงและการเก็บรักษา
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

322
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.01 กําหนดรูปแบบ จัดและตกแตงสถานที่
หนวยยอย (Element)
302.01.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) รูปแบบการจัดตกแตงสถานที่ เลือกอุปกรณ เครื่องมือและวัสดุที่มีคุณภาพตามลักษณะของธุรกิจ
2) วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ มีประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับการใชงาน
3) อุปกรณเครื่องมือไดกําหนดวิธีการใชงานและการดูแลรักษาไดอยางถูกวิธี
ขอบเขต (Range Statement) :
1) วัสดุ อุปกรณที่ใชตกแตงมีความสัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : ตกแตงภายนอก ตกแตงภายใน
2) รายการวัสดุ อุปกรณเครื่องมือมีความสัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : พื้นที่สวนครัว พื้นที่สวนบริการ สวนจัด
จําหนาย
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 คูมือการปฏิบัติงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลวัสดุและอุปกรณเครื่องมือในการจัดตกแตงสถานที่
ลร. 3 หลักการใชและการดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณเครื่องมือ
แนวทางการประเมินสําหรับผูป ระเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการจัดตกแตงและการเก็บรักษา
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.01 กําหนดรูปแบบ จัดและตกแตงสถานที่
หนวยยอย (Element)
302.01.4 กําหนดรูปแบบ จัดและตกแตงสถานที่
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) พื้นที่บริเวณปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมและถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมาย
2) ระบบการกําจัดขยะและน้ําเสียถูกตองตามหลักการ
3) ระบบสุขอนามัยกําหนดตารางเวลาดูแลทําความสะดวกอยางถูกวิธี
4) ระบบความปลอดภัย กําหนดปริมาณเครือ่ งมือ อุปกรณการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) พื้นที่ปฏิบัติงานสัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 และขอ 2 : หองน้ํา หองครัว หองอาหาร จุดจําหนายสินคา
มุมพักผอน บริเวณจอดรถ
2) รายการเครื่องมือและอุปกรณสัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 4 : เครื่องทําความสะอาดและสารเคมีที่เกี่ยวของ
ถังขยะ เครื่องควบคุมกระแสไฟฟา เครื่องดับเพลิง
3) ขอกําหนดของกฎหมาย : บทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน และกฎระเบียบของชุมชน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 ใบรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
ลป. 2 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 3 สมุดบันทึก
ลป. 4 คูมือการปฏิบัติงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ
(Underpinning Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 ความสําคัญในการดูแลสุขอนามัยและการบํารุงรักษาพื้นที่
ลร. 3 ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณและสารเคมีที่เกี่ยวของ
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : ตรวจรายการวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ วิธีการจัดตกแตงและการเก็บรักษา
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Functions)
302 การบริหารสถานประกอบการ
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.03
ประชาสัมพันธ/ลูกคาสัมพันธ
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถ
ประชาสัมพันธ/ลูกคาสัมพันธ โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. ประชาสัมพันธ
2. ตอนรับลูกคา
3. ดําเนินการระบบลูกคาสัมพันธ

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

หนวยยอย (Element) 2:
หนวยยอย (Element) 3:

มุงเนนการประชาสัมพันธ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของ
สถานที่ทํางาน หลักการประชาสัมพันธ รูปแบบการประชาสัมพันธ สื่อที่
ใชในการประชาสัมพันธ
มุงเนนการตอนรับลูกคา ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของ
สถานที่ทํางาน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ จริยธรรมในการทํางาน
มุงเนนการดําเนินการระบบลูกคาสัมพันธ ประกอบดวย : การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดของสถานที่ทํางาน การสื่อสารที่ดี ระบบฐานขอมูลลูกคา

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.03 ประชาสัมพันธ/ลูกคาสัมพันธ
หนวยยอย (Element)
302.03.1 ประชาสัมพันธ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) รูปแบบการประชาสัมพันธ ใชรูปแบบที่ถูกตองตามหลักการ
2) สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ ใชสื่อที่เหมาะสมกับรูปแบบการประชาสัมพันธ
3) วิธีการประชาสัมพันธ ใชวิธีการถูกตองตามประเภทของการดําเนินธุรกิจ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนด และวิธีการ
ปฏิบัติของสถานประกอบการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) รูปแบบที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 :
2) สื่อที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ
3) วิธีการที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การจัดแสดงสินคา การลดราคา การแลกของแถม การโฆษณา
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงาน/ของจริง/รูปภาพ
ลป. 2 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ (Underpinning
Knowledge; UPK):
ลร. 1 การปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ลร. 2 หลักการประชาสัมพันธ
ลร. 3 รูปแบบของการประชาสัมพันธ
ลร. 4 วิธีการประชาสัมพันธ
ลร. 5 หลักการเลือกสือ่ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
แนวทางการประเมินสําหรับผูป ระเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : รูปแบบการประชาสัมพันธ สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.03 ประชาสัมพันธ/ลูกคาสัมพันธ
หนวยยอย (Element)
302.03.2 ตอนรับลูกคา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การแตงกาย แตงไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ
2) กิริยามารยาท มีการแสดงออกอยางสุภาพ ออนนอม
3) การสื่อสาร ใชวิธีการที่ถูกตองกับหลักการ
4) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดและ
วิธีการปฏิบัติของสถานประกอบการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) บุคลิกภาพที่สมั พันธกับเกณฑฯ ขอ 1 และขอ 2 : บุคลิกภายใน บุคลิกภายนอก
2) วิธีการสื่อสารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 3 : การสื่อสารทางตรง การสื่อสารทางออม
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 2 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ
(Underpinning Knowledge; UPK):
ลร. 1 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ลร. 2 หลักมนุษยสัมพันธ
ลร. 3 จริยธรรมในการทํางาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : การสื่อสาร การแตงกาย กิริยามารยาท
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.03 ประชาสัมพันธ/ลูกคาสัมพันธ
หนวยยอย (Element)
302.03.3 ดําเนินการระบบลูกคาสัมพันธ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) การสื่อสารกับลูกคา ไดใชวธิ ีการสื่อสารที่ถูกตองกับหลักการ
2) การจัดเก็บขอมูล ไดจัดเก็บอยางเปนระบบ
3) ลักษณะการดําเนินงานเปนไปตามลําดับกอนหลัง งานมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนด และ
วิธีการปฏิบัติของสถานประกอบการ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) การสื่อสารที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 1 : การรับสาร การสงสาร ขอมูลการสื่อสาร
2) ระบบฐานขอมูลที่สัมพันธกับเกณฑฯ ขอ 2 : จัดเปนหมวดหมู จัดเรียงลําดับขอมูล
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แฟมสะสมงานหรือของจริง
ลป. 2 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ
(Underpinning Knowledge; UPK):
ลร. 1 หลักการสื่อสาร
ลร. 2 ระบบฐานขอมูล
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : การจัดเก็บขอมูล
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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หนาที่หลัก (Key Functions)
302 การบริหารสถานประกอบการ
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.04
จัดการดานการตลาด
กลุมเปาหมาย
(Target group)

ผูปฏิบัติการประกอบอาหาร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒวิ ิชาชีพไทย VQ/TVQ ผูประกอบอาหาร

คําสรุป (Overview):

เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถจัดการดาน
การตลาด โดยปฏิบัติงานหนวยยอยไดดังนี้
1. กําหนดกลยุทธการตลาด
2. จัดแสดงสินคา

เนื้อหา (Content):
หนวยยอย (Element) 1:

มุงเนนการกําหนดกลยุทธการตลาด ประกอบดวย :

หนวยยอย (Element) 2:

มุงเนนการจัดแสดงสินคา ประกอบดวย :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)

ใบสรุปหนวย
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หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.04 จัดการดานการตลดา
หนวยยอย (Element)
302.04.1 กําหนดกลยุทธการตลาด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) วางตัวธุรกิจในตําแหนงที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณของตลาด
2) เลือกใชกลยุทธการตลาดไดเหมาะสมกับธุรกิจ
ขอบเขต (Range Statement) :
1) สถานการณของตลาด : ผูนําตลาด ผูทาชิงหรือผูตาม หลีกเลี่ยงการตอสูในตลาด
2) กลยุทธการตลาด :
- กลยุทธสําหรับผูนําตลาด : กลยุทธขยายตลาด กลยุทธการปกปองสวนแบงตลาด กลยุทธการ
เปนผูนําในการบุกตลาดกอนคูแขงขัน
- กลยุทธสําหรับผูทาชิง : การตอสูแบบเอาหัวชน กลยุทธการโอนตลาดทุกทิศทาง
- กลยุทธสําหรับผูที่ไมตองการเปนผูตอสูของใคร : กลยุทธเจาะตลาดเฉพาะกลุม กลยุทธการ
หลีกเลี่ยงการแขงขัน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 งบดุลบัญชีหรือบัญชีรับ - จาย
ลป. 2 แผนกลยุทธการตลาด
ลป. 3 หลักฐานในการดําเนินการตามกลยุทธการตลาด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ
(Underpinning Knowledge; UPK):
ลร. 1 ความรูเกี่ยวกับสถานการณของตลาด
ลร. 2 ความรูเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด
ลร. 3 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด
ลร. 4 ความรูเกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาด
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : รูปแบบการประชาสัมพันธ สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู

332
หนวยยอย (Element of Competence)

หนาที่หลัก (Key Function)
302 การบริหารสถานประกอบการ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
302.04 จัดการดานการตลาด
หนวยยอย (Element)
302.04.2 จัดแสดงสินคา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) :
1) รูวิธีเตรียมพื้นที่และวัสดุ อุปกรณในการจัดแสดงสินคา
2) รูวิธีการติดตั้งและรื้อถอน วัสดุ อุปกรณจดั แสดงสินคา
3) สามารถติดตั้งและรื้อถอน วัสดุ อุปกรณจดั แสดงสินคา
ขอบเขต (Range Statement) :
1) พื้นที่และวัสดุอุปกรณในการจัดแสดงสินคา : พื้น ผนัง เพดาน ชัน้ วาง ตูโตะ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements) :
หลักฐานการปฏิบัตงิ านทีต่ องการ (The Performance Evidence Required) :
ลป. 1 แผนกการจัดแสดงสินคา
ลป. 2 แผนผังการจัดแสดงสินคา
ลป. 3 คูมือการติดตั้งและรือ้ ถอนอุปกรณการจัดแสดงสินคา
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือความรูที่ตองการ
(Underpinning Knowledge; UPK):
ลร. 1 หลักการจัดแสดงสินคาเบื้องตน
ลร. 2 เทคนิคและวิธีการในการจัดแสดงสินคา
ลร. 3 การออกแบบและความคิดสรางสรรคในการจัดแสดงสินคา
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน : สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) การปฏิบัติงานจริง : การจัดแสดงสินคา การติดตั้งรื้อถอนอุปกรณ
3) การปฏิบัติงานจริง : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกหรือของจริง
4) หลักฐานความรู : แฟมสะสมงาน สมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
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ระดับสมรรถนะของงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อดําเนินธุรกิจอาหาร
20 ผลิตและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
202 ประกอบอาหารตามศาสนา
และวัฒนธรรม
202.01 ประกอบอาหารชีวจิต
2 1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
202.03 ประกอบอาหารสมุนไพร
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
202.04 ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณพนื้ ฐานในการ
เตรียมและประกอบอาหาร
3. ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรมไดตามตํารับ
ตกแตงอาหารตามที่กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร
บรรจุภัณฑอาหารตามที่กําหนด จัดเก็บวัตถุดิบและ
อาหารเหลือใช บันทึกการปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอ
ผูบังคับบัญชา
3 1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูม ือการใชงาน
3. ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรม ใหไดคุณภาพ
ตามที่ลูกคากําหนด ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมิน
คุณภาพอาหารและสรุปผล เลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร
ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงาน
และใหคําปรึกษาแนะนําแกผใู ตบงั คับบัญชา แกปญหาที่
อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
4 1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
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หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ
202.02 ประกอบอาหาร
ลดน้ําหนัก

ระดับ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

2

1. คํานวณพลังงาน สารอาหาร จากปริมาณอาหารที่กําหนด
และจัดรายการอาหารลดน้ําหนัก
2. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด ชั่ง
ตวงวัตถุดิบไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
3. เลือก ใชและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณพื้นฐานในการเตรียม
และประกอบอาหาร
4. ประกอบอาหารลดน้ําหนักไดตามตํารับที่กําหนด ตกแตง
อาหารตามที่กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภัณฑ
อาหารตามที่กําหนด จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช
บันทึกการปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
1. คํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารสําหรับผูที่
ตองการลดน้ําหนัก จัดรายการอาหารลดน้ําหนักตามปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่คํานวณได
2. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบ
การเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดบิ ถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
4. ประกอบอาหารลดน้ําหนักไดคุณภาพที่ลูกคากําหนด
ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพอาหารและสรุปผล
เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑ ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดบิ และอาหาร
เหลือใช สอนงานและใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา แกปญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบการคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหาร
สําหรับผูที่ตองการลดน้ําหนัก จัดรายการอาหารลดน้ําหนัก
ใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่กําหนด
ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหารใหม ๆ
วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานได พัฒนา
กระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

3

4
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หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
203 ประกอบอาหารตามศาสนา
และวัฒนธรรม
2 1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
203.01 ประกอบอาหารมังสวิรัติ
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
203.02 ประกอบอาหารอิสลาม
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณพนื้ ฐานในการ
203.03 ประกอบอาหารโครเชอร
เตรียมและประกอบอาหาร
203.04 ประกอบอาหารฮินดู
3. ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรมไดตามตํารับ
ตกแตงอาหารตามที่กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร
บรรจุภัณฑอาหารตามที่กําหนด จัดเก็บวัตถุดิบและ
อาหารเหลือใช บันทึกการปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอ
ผูบังคับบัญชา
3 1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูม ือการใชงาน
3. ประกอบอาหารตามศาสนาและวัฒนธรรม ใหไดคุณภาพ
ตามที่ลูกคากําหนด ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมิน
คุณภาพอาหารและสรุปผล เลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร
ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงาน
และใหคําปรึกษาแนะนําแกผใู ตบงั คับบัญชา แกปญหาที่
อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
4 1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
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หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
204 ประกอบอาหารไทย
204.01 ประกอบอาหารไทย
2
ประเภทแกง
204.02 ประกอบอาหารไทย
ประเภทผัด
204.03 ประกอบอาหารไทย
ประเภทยํา
204.04 ประกอบอาหารไทย
ประเภททอด
204.05 ประกอบอาหารไทย
3
ประเภทปง ยาง นึ่ง ตุน
204.06 ประกอบอาหารไทย
ประเภทน้ําพริกและ
เครื่องจิ้ม
204.07 ประกอบอาหารไทย
ประเภทอาหารวาง

4

ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณพื้นฐานในการ
เตรียมและประกอบอาหาร
3. ประกอบอาหารไทยไดตามตํารับ ตกแตงอาหารตามที่
กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภณ
ั ฑอาหารตามที่
กําหนด จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช บันทึกการ
ปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
3. ประกอบอาหารไทย ใหไดคุณภาพตามที่ลูกคากําหนด
ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพอาหารและ
สรุปผล เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑอาหาร ควบคุมการจัดเก็บ
วัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงานและใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา แกปญหาที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
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หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
205 ประกอบขนมไทย
205.01 ประกอบขนมไทยทีท่ ํา
2 1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
จากแปงและธัญพืช
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
205.02 ประกอบขนมไทยทีท่ ํา
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณพื้นฐานในการ
จากผัก ผลไมและวุน
เตรียมและประกอบอาหาร
205.03 ประกอบขนมไทยทีท่ ํา
3. ประกอบขนมไทยไดตามตํารับ ตกแตงอาหารตามที่
จากไข
กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภณ
ั ฑอาหารตามที่
กําหนด จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช บันทึกการ
ปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
3 1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
3. ประกอบขนมไทย ใหไดคุณภาพตามทีล่ ูกคากําหนด
ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพอาหารและ
สรุปผล เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑอาหาร ควบคุมการจัดเก็บ
วัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงานและใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา แกปญหาที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
4 1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
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หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
206 ประกอบอาหารเอเชีย
206.01 ประกอบอาหารจีน
2 1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
206.02 ประกอบอาหารญี่ปุน
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
206.03 ประกอบอาหารเกาหลี
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณพื้นฐานในการ
206.04 ประกอบอาหารเวียดนาม
เตรียมและประกอบอาหาร
206.05 ประกอบอาหารอินเดีย
3. ประกอบอาหารเอเชียไดตามตํารับ ตกแตงอาหารตามที่
กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภณ
ั ฑอาหารตามที่
กําหนด จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช บันทึกการ
ปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
3 1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
3. ประกอบอาหารเอเชีย ใหไดคุณภาพตามที่ลูกคากําหนด
ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพอาหารและ
สรุปผล เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑอาหาร ควบคุมการจัดเก็บ
วัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงานและใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา แกปญหาที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
4 1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

339
หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ
207 ประกอบอาหารตะวันตก
207.01 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทน้ําสตอก
207.02 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทซุป
207.03 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทซอส
207.04 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทสลัด
207.05 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทเนื้อสัตว
207.06 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทไข
207.07 ประกอบอาหารตะวันตก
ประเภทของหวาน

ระดับ

ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน

2

1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณพื้นฐานในการ
เตรียมและประกอบอาหาร
3. ประกอบอาหารตะวันตกไดตามตํารับ ตกแตงอาหาร
ตามที่กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภัณฑ
อาหารตามที่กาํ หนด จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช
บันทึกการปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
3. ประกอบอาหารตะวันตก ใหไดคุณภาพตามที่ลูกคา
กําหนด ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพ
อาหารและสรุปผล เลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร ควบคุม
การจัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา แกปญ
 หาที่อาจ
เกิดจากการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

3

4
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หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
208 ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
208.01 ผลิตคุกกี้
2 1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
208.02 ผลิตเคกและแตงหนาเคก
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
208.03 ผลิตโดนัท/ขนมปง/
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณพื้นฐานในการ
เดนนิชเพรสตี้
เตรียมและประกอบอาหาร
208.04 ผลิตพายเพสทรี
3. ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดตามตํารับ ตกแตงอาหารตามที่
กําหนด ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภณ
ั ฑอาหารตามที่
กําหนด จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช บันทึกการ
ปฏิบัติงาน รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
3 1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
3. ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ ใหไดคณ
ุ ภาพตามที่ลูกคากําหนด
ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพอาหารและ
สรุปผล เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑอาหาร ควบคุมการจัดเก็บ
วัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงานและใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา แกปญหาที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
4 1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

341
หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
209 ผลิตเครื่องดื่ม
209.01 ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช 2 1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
209.02 ผลิตเครื่องดื่มจากผลไม
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
209.03 ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณพื้นฐานในการ
เตรียมและประกอบอาหาร
3. ผลิตเครื่องดื่มไดตามตํารับ ตกแตงอาหารตามที่กําหนด
ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภณ
ั ฑอาหารตามที่กําหนด
จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช บันทึกการปฏิบัติงาน
รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
3 1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
3. ผลิตเครื่องดื่ม ใหไดคุณภาพตามที่ลูกคากําหนด
ออกแบบตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพอาหารและ
สรุปผล เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑอาหาร ควบคุมการจัดเก็บ
วัตถุดิบและอาหารเหลือใช สอนงานและใหคําปรึกษา
แนะนําแกผใู ตบังคับบัญชา แกปญหาที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
4 1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

342
หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
210 ผลิตไอศกรีม
210.01 ผลิตไอศกรีมเชอรเบท
2 1. ทําความสะอาดและตัดแตงวัตถุดิบตามขนาดที่กําหนด
210.02 ผลิตไอศกรีม
ชั่ง ตวงวัตถุดบิ ไดถูกตองตามปริมาณที่กําหนด
2. เลือก ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณพื้นฐานในการ
เตรียมและประกอบอาหาร
3. ผลิตไอศกรีมไดตามตํารับ ตกแตงอาหารตามที่กําหนด
ประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภณ
ั ฑอาหารตามที่กําหนด
จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารเหลือใช บันทึกการปฏิบัติงาน
รายงานปญหาตอผูบังคับบัญชา
3 1. วางแผนการใชวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบการเตรียม การชั่ง ตวงวัตถุดิบถูกตองตาม
ปริมาณที่กําหนด
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใชงาน
3. ผลิตไอศกรีม ใหไดคุณภาพตามที่ลูกคากําหนด ออกแบบ
ตกแตงอาหาร ประเมินคุณภาพอาหารและสรุปผล
เลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและ
อาหารเหลือใช สอนงานและใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา แกปญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
4 1. กํากับ ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
2. กํากับ ดูแลการใชและการเก็บรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ
3. กํากับ ดูแลการประกอบอาหารใหไดคุณภาพตามที่
กําหนด ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร
ใหม ๆ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในงานได
พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย สอนงานและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

343
หนาที่หลักและหนวยสมรรถนะ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
211 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
211.01 บริการอาหาร
2 ทําความสะอาดวัตถุดิบ ตัดแตง ชั่งตวงตามปริมาณที่
211.02 บริการเครื่องดื่ม
ตองการ เตรียมเครื่องมืออุปกรณพื้นฐาน เตรียมสถานที่
ตามที่กําหนด บริการอาหารและเครื่องดื่มตามรูปแบบ
ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ บันทึกและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบการจัดเตรียม ชั่ง ตวง
วัตถุดิบ ใชและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณตามคูมือการใช
งาน ตรวจสอบการจัดเตรียมสถานที่ ออกแบบการบริการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม ควบคุมดูแล และบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม สอนงานและใหคาํ แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
แกปญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานผล
การปฏิบัติงาน
4 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุดบิ และ
เครื่องมืออุปกรณ ควบคุม ตรวจสอบการจัดเตรียมสถานที่
สําหรับบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม สอนงานและให
คําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา แกปญหาทีอ่ าจเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการบันทึกการปฏิบตั ิงาน ควบคุม
และประเมินคุณภาพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

