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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อ สาร ทัก ษะการคิ ด และ
การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พอาหารและโภชนาการ
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจในหลั ก การและกระบวนการท างานในกลุ่ ม งานพื้ น ฐานด้ า นอาหาร
และโภชนาการ
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานผลิตและบริ การด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิงธุ รกิจ
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ
อิสระ รวมทั้งการใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดารงชีวติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่ า ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผู อ้ ื่ น และการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่ อ ให้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัม พันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ค วามคิ ดริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม

2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดาเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต
ประจาวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ ไ ขปั ญ หาในงานอาชี พ โดยใช้ ห ลัก การและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ีการ เครื่ องมือและวัสดุข้ นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดาเนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง การบริ ห ารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้ แ ละบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลั ก การ
และกระบวนการ โดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 สื่ อสาร หาความรู ้เสริ มสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
3.3.6 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านศิ ล ปะและเทคโนโลยี ใ นการออกแบบและจัด ตกแต่ ง อาหาร
บรรจุภณั ฑ์อาหาร ให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามหลักการและกระบวนการ
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สาขางานอาหารและโภชนาการ
3.3.7 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชีพอาหารและโภชนาการที่ไม่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.8 ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ
3.3.9 ให้คาแนะนาพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.10 วางแผนดาเนินงานการประกอบอาหาร
3.3.11 เลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสากล
3.3.12 เลือกใช้และบริ หารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.3.13 ประกอบอาหารตามต ารั บ และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารตามกระบวนการ
และตามหลักโภชนาการ
3.3.14 ออกแบบ จัดตกแต่งอาหารและบรรจุภณั ฑ์อาหาร
3.3.15 บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และจัดจาหน่าย
3.3.16 จัดเก็บ ทาความสะอาด และบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการเตรี ยม และประกอบ
อาหาร
3.3.17 ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการประกอบอาหาร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการติดต่อสื่ อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการปฏิบตั ิงาน
สาขางานการแปรรู ปอาหาร
3.3.7 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ การแปรรู ปอาหารที่ ไม่ อยู่ภายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.8 ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานการแปรรู ปอาหาร
3.3.9 ให้คาแนะนาพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.10 วางแผนดาเนินงานแปรรู ปอาหาร
3.3.11 ใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์และ/หรื อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแปรรู ปอาหาร
ตามหลักสากล
3.3.12 ใช้หลัก โภชนาการ ในการแปรรู ปอาหารตามกระบวนการและถู ก ต้องตามหลัก
โภชนาการ
3.3.13 แปรรู ปเนื้อสัตว์/น้ านม/สัตว์น้ า/ผักและผลไม้/ธัญพืช ตามกระบวนการ
3.3.14 ใช้บรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร
3.3.15 ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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3.3.16 จัดเก็บ ทาความสะอาด และบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและแปรรู ปอาหาร
3.3.17 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแปรรู ปอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่ อสาร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการปฏิบตั ิงาน
สาขางานธุรกิจอาหาร
3.3.7 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ ไ ขปั ญ หาในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ อาหารที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.8 ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานธุ รกิจอาหาร
3.3.9 ให้คาแนะนาพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.10 วางแผนดาเนินงานการจัดการธุ รกิจอาหาร
3.3.11 ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์และ/หรื อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานธุ รกิจอาหารตามหลักสากล
3.3.12 ใช้วตั ถุ ดิบในการประกอบอาหารหรื อแปรรู ปอาหารเพื่อธุ รกิ จอาหารตามหลักการ
และกระบวนการ
3.3.13 ประกอบอาหารหรื อแปรรู ปอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อการดาเนินธุ รกิจ
3.3.14 ออกแบบ จัดตกแต่งอาหารและบรรจุภณั ฑ์อาหาร
3.3.15 ดาเนินงานจัดการธุ รกิจอาหาร
3.3.16 จัดเก็บ ทาความสะอาด และบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและแปรรู ปอาหาร
3.3.17 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่ อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นในการปฏิบตั ิงาน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่ วยกิ ต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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103 หน่ วยกิต
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1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สาหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สาหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิ ต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาหนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1209
20000-1210
20000-1211

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับงานธุ รกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปกรรม
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รหัสวิชา
20000-1212
20000-1213
20000-1214
20000-1215
20000-1216
20000-1217
20000-1218
20000-1219

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเกษตร
ภาษาอังกฤษสาหรับงานประมง
ภาษาอังกฤษสาหรับงานท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษสาหรับงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสาหรับงานดนตรี

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิม่ เติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
20000-1220
20000-1221
20000-1222
20000-1223
20000-1224
20000-1225
20000-1226
20000-1227
20000-1228
20000-1229
20000-1230
20000-1231
20000-1232
20000-1233
20000-1234
20000-1235
20000-1236
20000-1237

ชื่ อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
20000-1303 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ
20000-1304 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
20000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
20000-1401
20000-1402
20000-1403
20000-1404

ชื่ อวิชา
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจบริ การ
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ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1405 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1-0-1
 รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนาเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20000-1503 ทักษะชีวติ และสังคม
2-0-2
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
2-0-2
20000-1505 อาเซียนศึกษา
1-0-1
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
1-0-1
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
*-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต)
ให้ เ ลื อ กเรี ยนรายวิ ช าในกลุ่ ม สุ ข ศึ ก ษา และกลุ่ ม พลศึ ก ษา รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 หน่ ว ยกิ ต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา
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ประเภทวิชาคหกรรม

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน (21 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-2001
20400-1001
20400-1002
20400-1003
20400-1004

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
การตัดเย็บเบื้องต้น
หลักการประกอบอาหารครอบครัว
พื้นฐานงานประดิษฐ์
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ

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

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20404-2001
20404-2002

ชื่ อวิชา
การประกอบอาหาร
อาหารไทยเบื้องต้น
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ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รหัสวิชา
20404-2003
20404-2004
20404-2005
20404-2006
20404-2007
20404-2008
20404-2009

ชื่ อวิชา
ขนมไทยเบื้องต้น
การถนอมอาหารเบื้องต้น
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
เบเกอรี่ เบื้องต้น
อาหารนานาชาติ
การสุ ขาภิบาลอาหาร

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

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้ จนครบหน่วยกิตที่กาหนด
2.3.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา
20404-2101
20404-2102
20404-2103
20404-2104
20404-2105
20404-2106
20404-2107
20404-2108
20404-2109
20404-2110
20404-2111
20404-2112
20404-2113
20404-2114
20404-2115
20404-2116

ชื่ อวิชา
โภชนาการ
การจัดการงานครัวและอุปกรณ์
อาหารว่าง
อาหารท้องถิ่น
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
อาหารพร้อมปรุ ง
ขนมไทยเพื่อการค้า
เบเกอรี่ เพื่อการค้า
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
เครื่ องดื่มและไอศกรี ม
อาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร
อาหารบาบัดโรค
อาหารมังสวิรัติ
การบรรจุภณั ฑ์อาหาร
ใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร
การนาเสนองานอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
0-4-2
1-3-2
0-6-2
1-3-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2
1-4-3

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20404-2117 ศิลปะและการออกแบบ
20404*2101 ถึง 20404*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

ท-ป-น
1-3-2
*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
20404-5101
20404-5102
20404-5103
20404-5104
20404-5105
20404-5106

ชื่ อวิชา
ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 1
ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 2
ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 3
ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 4
ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 5
ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานการแปรรู ปอาหาร
รหัสวิชา
20404-2201
20404-2202
20404-2203
20404-2204
20404-2205
20404-2206
20404-2207
20404-2208
20404-2209
20404-2210
20404-2211
20404-2212
20404-2213

ชื่ อวิชา
การถนอมและแปรรู ปอาหาร
การแปรรู ปเนื้อสัตว์
การแปรรู ปผักและผลไม้
การแปรรู ปธัญพืช
การแปรรู ปน้ านม
การแปรรู ปสัตว์น้ า
ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
วิทยาศาสตร์การอาหาร
สารเจือปนอาหาร
การใช้คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจอาหาร
อุปกรณ์และเครื่ องมือในการแปรรู ปอาหาร
การคัดเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ
การควบคุมคุณภาพอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

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

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20404-2214 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
20404*2201 ถึง 20404*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

ท-ป-น
1-4-3
*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
20404-5201
20404-5202
20404-5203
20404-5204
20404-5205
20404-5206

ชื่ อวิชา
ปฏิบตั ิงานแปรรู ปอาหาร 1
ปฏิบตั ิงานแปรรู ปอาหาร 2
ปฏิบตั ิงานแปรรู ปอาหาร 3
ปฏิบตั ิงานแปรรู ปอาหาร 4
ปฏิบตั ิงานแปรรู ปอาหาร 5
ปฏิบตั ิงานแปรรู ปอาหาร 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานธุรกิจอาหาร
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20404-2301 ธุ รกิจอาหาร
20404-2302 บัญชีเบื้องต้นเพื่องานธุ รกิจอาหาร
20404-2303 การส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอาหาร
20404-2304 การดาเนิ นการธุ รกิจอาหาร
20404-2305 ธุ รกิจการจัดเลี้ยง
20404-2306 ธุ รกิจบริ การอาหารพร้อมปรุ ง
20404-2307 ธุ รกิจบริ การอาหารพร้อมรับประทานและการจัดแสดง
20404-2308 ธุ รกิจเครื่ องดื่มและไอศกรี ม
20404-2309 การจัดแสดงอาหาร
20404-2310 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร
20404*2101 ถึง 20404*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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ประเภทวิชาคหกรรม

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

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
20404-5301
20404-5302
20404-5303
20404-5304
20404-5305
20404-5306

ชื่ อวิชา
ปฏิบตั ิงานธุ รกิจอาหาร 1
ปฏิบตั ิงานธุ รกิจอาหาร 2
ปฏิบตั ิงานธุ รกิจอาหาร 3
ปฏิบตั ิงานธุ รกิจอาหาร 4
ปฏิบตั ิงานธุ รกิจอาหาร 5
ปฏิบตั ิงานธุ รกิจอาหาร 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไม่ น้ อ ยกว่ า 18 หน่ ว ยกิ ต นั้ น ให้ ส ถานศึ ก ษา
และสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์
ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ก าหนดรายละเอี ย ด
ของแต่ ละรายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุ ดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึก
และจานวนหน่วยกิตเพื่อนาไปจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ และแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้
ใช้เวลาฝึ กในสถาน-ประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20404-8001 จานวน 4 หน่วยกิ ต หรื อรายวิชา 20404-8002 และ 20404-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20404-8001
20404-8002
20404-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20404-8501 จานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 20404-8502 และ 20404-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20404-8501
20404-8502
20404-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2001 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
20000-2002 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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ประเภทวิชาคหกรรม

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

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001–2001
20400-1001
20400-1002
20400-1003
20400-1004

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
การตัดเย็บเบื้องต้น
หลักการประกอบอาหารครอบครัว
พื้นฐานงานประดิษฐ์
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ

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

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20404-2001
20404-2002
20404-2003
20404-2004
20404-2005
20404-2006
20404-2007
20404-2008
20404-2009

การประกอบอาหาร
อาหารไทยเบื้องต้น
ขนมไทยเบื้องต้น
การถนอมอาหารเบื้องต้น
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
เบเกอรี่ เบื้องต้น
อาหารนานาชาติ
การสุ ขาภิบาลอาหาร

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

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานอาหารและโภชนาการ
20404-2101
โภชนาการ
20404-2102
การจัดการงานครัวและอุปกรณ์
20404-2103
อาหารว่าง
20404-2104
อาหารท้องถิ่น
20404-2105
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
20404-2106
อาหารพร้อมปรุ ง
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0-4-2
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20404-2107
20404-2108
20404-2109
20404-2110
20404-2111
20404-2112
20404-2113
20404-2114
20404-2115
20404-2116
20404-2117

ขนมไทยเพื่อการค้า
เบเกอรี่ เพื่อการค้า
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
เครื่ องดื่มและไอศกรี ม
อาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร
อาหารบาบัดโรค
อาหารมังสวิรัติ
การบรรจุภณั ฑ์อาหาร
ใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร
การนาเสนองานอาหาร
ศิลปะและการออกแบบ

0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2
1-4-3
1-3-2

สาขางานการแปรรู ปอาหาร
20404-2201
การถนอมและแปรรู ปอาหาร
20404-2202
การแปรรู ปเนื้อสัตว์
20404-2203
การแปรรู ปผักและผลไม้
20404-2204
การแปรรู ปธัญพืช
20404-2205
การแปรรู ปน้ านม
20404-2206
การแปรรู ปสัตว์น้ า
20404-2207
ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
20404-2208
วิทยาศาสตร์การอาหาร
20404-2209
สารเจือปนอาหาร
20404-2210
การใช้คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจอาหาร
20404-2211
อุปกรณ์และเครื่ องมือในการแปรรู ปอาหาร
20404-2212
การคัดเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ
20404-2213
การควบคุมคุณภาพอาหาร
20404-2214
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

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

สาขางานธุรกิจอาหาร
20404-2301
ธุ รกิจอาหาร
20404-2302
บัญชีเบื้องต้นเพื่องานธุ รกิจอาหาร
20404-2303
การส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอาหาร

2-0-2
2-0-2
1-2-2
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20404-2304
20404-2305
20404-2306
20404-2307
20404-2308
20404-2309
20404-2310

การดาเนิ นการธุ รกิจอาหาร
ธุ รกิจการจัดเลี้ยง
ธุ รกิจบริ การอาหารพร้อมปรุ ง
ธุ รกิจบริ การอาหารพร้อมรับประทานและการจัดแสดง
ธุ รกิจเครื่ องดื่มและไอศกรี ม
การจัดแสดงอาหาร
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร

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

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20404-8001
20404-8002
20404-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

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

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20404-8501
20404-8502
20404-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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*-*-4
*-*-2
*-*-2
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คาอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20001-1001

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
2. สามารถดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การ ควบคุ ม ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาด้า นอาชี ว อนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการด าเนิ น การเบื้ อ งต้น ในการควบคุ ม ป้ อ งกัน มลพิ ษ โรคและอุ บ ัติ ภ ัย ที่ เ กิ ด จาก
การทางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ ปั ญหามลพิษ โรคและ
อุบตั ิภยั ที่เกิ ดจากการทางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์
การจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้ น เครื่ องหมายและสั ญ ลัก ษณ์ ค วามปลอดภัย
เครื่ องป้ องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้ องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ พลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีก ารป้ องกันแก้ไ ข
ปัญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความสัม พันธ์ ของพลังงาน ทรัพ ยากรและสิ่ งแวดล้อมกับ การดารงชี วิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน
พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิ ดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
(Business and Entrepreneurs)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ตด้ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณภาพ ธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้ องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัด ท าแผนธุ ร กิ จ อย่ า งง่ า ย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุ รกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้ องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุ รกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการ
ลงทุน ธุ รกิ จและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทาแผนธุ รกิ จ หลักเบื้ องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1004

กฎหมายแรงงาน
(Labor Laws)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ แรงงาน การคุ ้ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละการ
ประกันสังคม
2. เข้าใจหลัก การ วิธี การ ขั้นตอนปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ แรงงานด้านอุ ตสาหกรรม
การผลิตและบริ การ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงาน การคุ ม้ ครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์
และการประกันสังคม
2. ปฏิ บตั ิตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิ ต
และบริ การ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงาน การคุ ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พัน ธ์
การประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรมด้านการผลิตและบริ การ
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20001–2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตามลักษณะงานอาชีพ
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศ
ในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ งานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ (Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชี พ
การใช้โปรแกรมตารางทาการเพื่อการคานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ ผลกระทบของการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิด ชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานอาชีพ
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20400-1001

การตัดเย็บเบื้องต้ น
(Basic Dressmaking)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติของเส้นใย และการดูแลรักษาผ้า
2. เข้าใจหลักการและวิธีการการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ อผ้าอย่างง่าย
3. มีทกั ษะในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ
4. มีทกั ษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ อผ้าอย่างง่าย
5. มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ปฏิ บ ัติ ง าน
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่ งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ ค่า และมีเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย และดูแลรักษาผ้า
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ อผ้าอย่างง่าย
3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ ตามหลักการ
4. สร้างแบบและตัดเย็บเสื้ อผ้าอย่างง่าย ตามกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ชนิ ดและคุ ณสมบัติของเส้ นใยและการดู แลรักษาผ้า การเลื อกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ในการตัดเย็บ การเย็บตะเข็บต่าง ๆ ด้วยมือและจักร การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ อผ้าอย่างง่าย
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20400-1002

หลักการประกอบอาหารครอบครัว
(Cooking Principles)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการประกอบอาหารสาหรับบุคคลในครอบครัว
2. สามารถประกอบอาหารมื้อต่างๆอย่างง่ายสาหรับบุคคลในครอบครัว
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประกอบอาหารสาหรับบุคคลในครอบครัว
2. ประกอบอาหารมื้อต่างๆสาหรับบุคคลในครอบครัวตามหลักการและกระบวนการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ สุ ข ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของการประกอบอาหาร บอกความหมาย
ของคาศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการเตรี ยม และประกอบอาหาร
หลักการชัง่ ตวง วัด และเลือกซื้ อและเตรี ยมวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารมื้อต่าง ๆ อย่างง่าย สาหรับบุคคล
ในครอบครัว
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20400-1003

พืน้ ฐานงานประดิษฐ์
(Basic Invention)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ใบตองและแกะสลักผัก ผลไม้ และงานประดิษฐ์
ตามสมัยนิยม
2. สามารถประดิ ษ ฐ์ งานดอกไม้ส ด งานดอกไม้ประดิ ษ ฐ์ งานใบตองและแกะสลัก ผัก ผลไม้
และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับพื้นฐานการประดิ ษฐ์ งานดอกไม้สด งานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม้
และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
2. ประดิษฐ์งานดอกไม้สด งานใบตอง งานแกะสลัก ตามลักษณะงาน
3. งานประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม ตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ งานดอกไม้สด งานใบตอง งานแกะสลัก ผัก ผลไม้
และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
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20400-1004

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชี พ
(Personality Development in Career)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวัยและอาชีพ
2. มีศิลปะในการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนและอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ ดีต่อการพัฒนาบุ ค ลิ ภาพให้เหมาะสมกับ อาชี พ มี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ ก ับ เพื่ อนร่ วมงาน
สามารถปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ ประณี ต เรี ยบร้อย ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางตัวเหมาะสมกับวัย บุคลิกของตนเองและอาชีพ
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม ถูกสุ ขลักษณะ เหมาะสมกับวัยและอาชีพ
3. แต่งกาย ตกแต่งผิวหน้า ผิวกาย จัดทรงผมเหมาะสมกับบุคลิกของตนและอาชีพ
4. ใช้เครื่ องแต่งกายตามมาตรฐานอาชีพ เหมาะสมกับวัยและบุคลิกตนเอง
5. แสดงมารยาททางสังคมกับเพื่อนร่ วมอาชีพ ผูร้ ับบริ การด้วยความอ่อนน้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความรู ้พ้ืนฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัวเหมาะสมกับวัยและอาชี พ
ศิลปะการแต่งกาย ศิลปะการแต่งหน้า ทาผมเบื้องต้น การปฏิ บตั ิตนด้านสุ ขอนามัย การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์
ดูแลผิวกาย ทรงผม ที่ถูกสุ ขลักษณะ การเลือกใช้เ ครื่ องแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชี พและความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน มารยาททางสังคม วัฒนธรรมต่างประเทศ บุคลิกภาพ
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คาอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
20404-2001

การประกอบอาหาร
(Cooking)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจ เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบทางกายภาพและทางเคมี การเตรี ย ม หลัก การหุ ง ต้ม เทคนิ ค
การประกอบอาหารของเนื้ อ สั ต ว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ไขมัน ธั ญ พื ช เครื่ องเทศ สมุ น ไพร
และเครื่ องปรุ งรส และการเก็บรักษาอาหาร
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์สาหรับการประกอบอาหาร
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างาน ปฏิ บ ัติ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีในกระบวนการการประกอบอาหาร
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ วัต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหาร องค์ป ระกอบ
ทางกายภาพและทางเคมี ข องเนื้ อ สั ต ว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ไขมัน ธั ญ พื ช เครื่ องเทศ สมุ น ไพร และ
เครื่ องปรุ งรส ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพอาหาร ความหมายของค าศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบอาหาร
หลักการเตรี ยม วิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทต่าง ๆ
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2040-2002

อาหารไทยเบื้องต้ น
(Basic Thai Cuisine)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดสารับอาหารไทย เลื อก ใช้
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ ประเภทอาหารสด อาหารแห้ ง เครื่ อ งเทศ
สมุนไพร เลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิ คการ
ประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่งอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การบรรจุภณั ฑ์
2. จัดสารับอาหารไทย ประกอบอาหารไทย จัดตกแต่งอาหารและจัดจาหน่าย
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการทางาน ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ มีความคิดสร้าง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารไทย
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ พื้ นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดสารั บอาหารไทย
การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ การเตรี ยมและการเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เครื่ องเทศ
สมุนไพร การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิค การประกอบ
อาหารไทย การจัดตกแต่ง การบรรจุภณั ฑ์และการเก็บรักษาอาหาร
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20404-2003

ขนมไทยเบื้องต้ น
(Thai dessert basics)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติขนมไทย ประเภทและชนิ ดของขนมไทยประจาท้องถิ่น การเตรี ยมวัตถุดิบ
การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาขนมไทย การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน
2. บอกลัก ษณะที่ ดีข องขนมไทย หลัก การวิธี ก ารและเทคนิ คการท าขนมไทยการ บรรจุ ภณ
ั ฑ์
การเก็บรักษาขนมไทย.
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ใ นการท างาน ปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบขนมไทย
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบขนมไทยตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบขนมไทยตามหลักการและกระบวนการ
4. ใช้บรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทของขนมไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย ชนิดของขนมไทย
ประจาท้องถิ่ น การเลื อกใช้เครื่ องมื ออุ ป กรณ์ การเตรี ย มและการเก็ บรั ก ษาวัตถุ ดิบ การเลื อกใช้วตั ถุ ดิบ
ทดแทน ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการและเทคนิคการทาขนมไทย การจัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์และ
การเก็บรักษาขนมไทย
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20404-2004

การถนอมอาหารเบื้องต้ น
(Basic preservations)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่ อมเสี ยของอาหาร วิธีป้องกัน การเตรี ยมวัตถุดิบ
เลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการถนอมอาหาร การบรรจุภณ
ั ฑ์ และใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
กับงานถนอมอาหาร
2. บอกการป้ อ งกัน การเสื่ อมเสี ย ของอาหาร ใช้ส ารเคมี ใ นการถนอมอาหารได้อย่า งปลอดภัย
และการเก็บรักษา
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการถนอมอาหาร
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการถนอมอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ถนอมอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. ใช้บรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทของอาหาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ วิธี ก ารถนอมอาหาร สาเหตุ ก ารเสื่ อมเสี ย ของอาหาร และวิ ธี ป้ อ งกัน
การเลือก และการเตรี ยมวัตถุดิบ การเลือก การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร
โดยการทาแห้ง การใช้ความร้ อน การใช้ความเย็น การใช้น้ าตาล การหมักดองการใช้สารเคมี และอื่น ๆ
การบรรจุภณั ฑ์และการเก็บรักษา
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20404-2005

การบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
(Food and Beverage Service)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ า ใจ ความหมายของค าศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม คุ ณ สมบัติ ที่ ดี
ของพนักงานบริ ก าร รู ป แบบของการบริ ก าร ประเภทของมื้ ออาหาร การเตรี ยม การเลื อกใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การพับผ้าเช็ดปาก การจัดอุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหาร หลักการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. จัดโต๊ะอาหารและบริ การได้เหมาะสมตามลักษณะของการจัดเลี้ยง
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. เลือกเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดโต๊ะอาหารและบริ การอาหารและเครื่ องดื่มได้เหมาะสมตามลักษณะของการจัดเลี้ยง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม คุณสมบัติ
ของพนักงานบริ การ รู ปแบบของการบริ การ ความรู ้ เกี่ ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ ม ประเภทของมื้ ออาหาร
การกาหนดรายการอาหาร การเตรี ยม เลือก ใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์ การพับผ้าเช็ดปาก การจัดโต๊ะอาหาร
และการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
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20404-2006

ศิลปะการจัดตกแต่ งอาหาร
(Food decoration art)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร การแกะสลักตกแต่งอาหาร การจัดดอกไม้
การเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ ในการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร
2. นาหลักศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งอาหารและจานอาหาร
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดและลักษณะเสื้ อผ้าบุรุษ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้ อผ้าบุรุษตามหลักการ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ อผ้าบุรุษเบื้องต้นตามหลักการ
4. ตัดเย็บเสื้ อผ้าบุรุษเบื้องต้น ตามหลักการและวิธีการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหาร การแกะสลักตกแต่งอาหาร การจัดดอกไม้
การเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ในการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร การออกแบบ และตกแต่งอาหาร และโต๊ะอาหาร
ในโอกาสต่าง ๆ
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20404-2007

เบเกอรี่เบื้องต้ น
(Basic bakery)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ หลักการและเทคนิ คการผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ก่อน หลังการบรรจุภณ
ั ฑ์
และการบรรจุภณั ฑ์
2. สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์การผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิต และรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการและกระบวนการ
4. เลือกบรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ การเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเตรี ยมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
หลักการและเทคนิ คการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ การเก็บรั ก ษาผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ก่อน และหลังการบรรจุ
การบรรจุภณั ฑ์
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20404-2008

อาหารนานาชาติ
(International Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภท และลักษณะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์หลักการ
และเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ การตกแต่ง การเก็บรักษา
2. ประกอบอาหารนานาชาติ จัดตกแต่ง เก็บรักษาอาหารนานาชาติตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารนานาชาติ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารนานาชาติตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบ ตกแต่ง เก็บรักษาอาหารนานาชาติตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับประเภทและลักษณะของอาหารนานาชาติ การเลื อกและเตรี ยมวัตถุ ดิบ
การเลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ หลัก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารนานาชาติ การจัด ตกแต่ ง
และการเก็บรักษา
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20404-2009

การสุ ขาภิบาลอาหาร
(Food sanitation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสุ ขาภิบาลสถานที่ประกอบและจาหน่ายอาหาร อนามัยของผูป้ ระกอบ และบริ การอาหาร
โทษที่ เกิ ดจากการกิ นอาหารที่ ไม่ ถู กสุ ขลักษณะ อันตรายที่ เกิ ดจากจุ ลิ นทรี ย ์ และสารปนเปื้ อน
ในอาหาร การป้ องกันพาหะนาโรค การกาจัดขยะมูลฝอย
2. ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ ป้ องกันอันตรายที่เกิ ดจากจุลินทรี ย ์
สารปนเปื้ อนในอาหาร และสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสุ ขาภิบาลตามหลักการและกระบวนการ
2. วางแผนการทางานโดยประยุกต์ใช้หลักการสุ ขาภิบาลอาหาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก สุ ข าภิ บ าลสถานที่ ป ระกอบและจ าหน่ า ยอาหาร การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ
และสุ ข อนามัย ของผู ้ป ระกอบและผูบ้ ริ ก ารอาหาร การดู แ ลรั ก ษาสุ ข อนามัย ในการจัด เก็ บ จัด เตรี ย ม
และประกอบอาหาร อันตรายที่เกิดจากจุลินทรี ย ์ และสารปนเปื้ อนในอาหาร การป้ องกันและการตรวจสอบ
การเก็บรักษาอาหาร การป้ องกันพาหะนาโรค และการกาจัดขยะมูลฝอย
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คาอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานอาหารและโภชนาการ
20404-2101

โภชนาการ
(Nutrition)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ประเภท ชนิ ด ของอาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหาร ภาวะโภชนาการ ปั ญ หา
โภชนาการบุคคลวัยต่าง ๆ
2. สามารถคานวณความต้องการปริ มาณสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางด้านโภชนาการ
2. คานวณคุณค่าอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ ตามหลักโภชนาการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับความสาคัญของโภชนาการ ประเภท ชนิ ดของอาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหาร ภาวะ
โภชนาการ ปั ญ หาโภชนาการบุ ค คลวัย ต่ า ง ๆ และสามารถค านวณความต้อ งการปริ ม าณสารอาหาร
ของบุคคลวัยต่าง ๆ
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20404-2102

การจัดการงานครัวและอุปกรณ์
(Kitchen and Equipment Management)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การออกแบบครั วในรู ปแบบต่ า ง ๆ เพื่ อให้เหมาะสมและถู ก ต้องตามลัก ษณะ
ของงาน
2. สามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกับ ค าศัพ ท์ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการจัด ครั วและอุ ปกรณ์ น าไปใช้ป ระโยชน์
ในชีวติ ประจาวัน มีทกั ษะในการเลือกใช้อุปกรณ์ ทาความสะอาด บารุ งรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์
งานครัวแต่ละประเภทได้ถูกต้อง ปลอดภัย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การในการจัด การงานครั ว และอุ ป กรณ์ ค าศัพ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการจัดการงานครัวและอุปกรณ์
2. เลื อกอุปกรณ์ งานครัวแต่ละประเภท ทาความสะอาด บารุ งรั กษา และจัดเก็บอุปกรณ์ งานครั ว
ได้ถูกต้องตามหลักการจัดการงานครัว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการงานครัวและอุปกรณ์ คาศัพท์ที่ใช้ในงานครัวและอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ แต่ละประเภทได้ถูกวิธีและปลอดภัย การทาความสะอาดอุปกรณ์งานครัว การดู แลรักษา
และการจัด เก็ บ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นครั ว การป้ อ งกัน อุ บ ัติ เ หตุ และมี กิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ย
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
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20404-2103

อาหารว่าง
(Refreshments)

0-4-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ และอุปกรณ์ หลักการประกอบอาหารว่าง การจัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์
และเก็บรักษาอาหาร
2. สามารถเตรี ย ม วัตถุ ดิบ อุป กรณ์ ประกอบอาหารว่าง จัดตกแต่ ง เลื อกใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ บริ ก าร
และเก็บรักษาอาหาร
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารว่าง
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารว่าง ตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบอาหารว่างตามหลักการและกระบวนการ
4. เลือกบรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทของอาหารว่าง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ การประกอบอาหารว่าง การจัดตกแต่งและบริ การ
การบรรจุภณั ฑ์และเก็บรักษาอาหาร
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20404-2104

อาหารท้องถิ่น
(Local Cuisine)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ อาหารตามประเพณี และเทศกาลสาคัญ วิธีการ และเทคนิ ค
การประกอบอาหารท้องถิ่น การตกแต่งอาหาร บรรจุภณั ฑ์และการจัดจาหน่าย
2. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบ เลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ เลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบอาหารท้องถิ่ น
อาหารตามประเพณี อาหารเทศกาลสาคัญ จัดตกแต่ง และจัดจาหน่าย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารท้องถิ่น อาหารตามประเพณี
และอาหารเทศกาลสาคัญ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับหลักการเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารตามกระบวนการ
3. มี ท ัก ษะในการประกอบอาหารท้อ งถิ่ น อาหารตามประเพณี และอาหารเทศกาลส าคัญ
ตามกระบวนการ
4. มีทกั ษะในการเลือกบรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทของอาหารเพื่อการจัดจาหน่าย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้วตั ถุ ดิบประกอบอาหารท้องถิ่ น การเลื อก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
การจัดอาหารตามประเพณี และเทศกาลสาคัญ วิธีการและเทคนิ คการประกอบอาหารท้องถิ่ น การตกแต่ง
อาหาร การบรรจุภณั ฑ์ และการจัดจาหน่าย
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20404-2105

อาหารเพื่อการจัดเลีย้ ง
(Catering Cuisine)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การวางแผนการปฏิบตั ิงาน การเตรี ยมวัตถุดิบ
อุป กรณ์ และบุ คลากร การก าหนดรายการอาหารเพื่ อการจัดเลี้ ย ง การดัดแปลงอาหาร สร้ าง
และใช้ตารับมาตรฐาน การเก็บรักษาอาหาร การคิดต้นทุน
2. สามารถวางแผนและประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ ยง สร้ างและใช้ตารับมาตรฐาน เก็บรั กษา
อาหาร จัดตกแต่งอาหาร การคิดต้นทุน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร การคิดต้นทุนอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงตามหลักการ
2. วางแผนการปฏิบตั ิงาน กาหนดรายการอาหาร การดัดแปลงอาหาร และคิดต้นทุนอาหารจัดเลี้ยง
ตามกระบวนการ
3. สร้างและใช้ตารับอาหาร การประกอบอาหาร ตกแต่ง เก็บรักษาอาหารจัดเลี้ยง ตามกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การประกอบอาหารเพื่ อ การจัด เลี้ ยง การวางแผน การเตรี ย มวัต ถุ ดิ บ อุ ป กรณ์
และบุคลากร การกาหนดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ ยง การดัดแปลงอาหาร สร้างและใช้ตารับมาตรฐาน
หลักการและวิธีการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การเก็บรักษาอาหาร การจัดตกแต่ง การคิดต้นทุน
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20404-2106

อาหารพร้ อมปรุ ง
(Cooked Cuisine)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ยวกับ ความหมายและประเภทของอาหารพร้ อมปรุ ง เครื่ องมืออุปกรณ์ การเลื อกซื้ อ
การเตรี ยม การเก็บรักษาวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารพร้อมปรุ ง หลักการ
และเทคนิคการจัดอาหารพร้อมปรุ ง บรรจุภณั ฑ์ การเก็บรักษา การจัดจาหน่าย
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน เครื่ องมืออุปกรณ์ จัดอาหารพร้อมปรุ ง เลือกใช้บรรจุภณั ฑ์
เก็บรักษาวัตถุดิบและจัดจาหน่ายอาหารพร้อมปรุ ง
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือก การเตรี ยม การจัด การเก็บรักษา การจัดจาหน่ายอาหารพร้อมปรุ ง
ตามหลักการ
2. เลื อ กวัต ถุ ดิ บ วัต ถุ ดิ บ ทดแทน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ใ นการจัด อาหารพร้ อ มปรุ ง
ตามกระบวนการ
3. จัด และจาหน่ายอาหารพร้อมปรุ งตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ความหมายและประเภทของอาหารพร้ อมปรุ ง การเลื อกใช้เครื่ องมื อ
อุป กรณ์ การเลื อกซื้ อ เตรี ย มและเก็ บรั ก ษาวัตถุ ดิบ การเลื อกใช้วตั ถุ ดิบทดแทน ลักษณะที่ ดีของอาหาร
พร้ อมปรุ ง หลัก การและเทคนิ ค การจัดอาหารพร้ อ มปรุ ง การเลื อกใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ การเก็ บ รั ก ษาอาหาร
พร้อมปรุ งและการจัดจาหน่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2107

ขนมไทยเพื่อการค้ า
(Thai Desserts for trade)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ชนิ ดและลัก ษณะของขนมไทยเพื่ อ การค้า ขนมไทยในเทศกาลต่ า ง ๆ ตารั บ
มาตรฐานขนมไทย เครื่ องมืออุปกรณ์ วัตถุ ดิบ และวัตถุ ดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของขนมไทย
หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทย การตกแต่ง บรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การคิดต้นทุน
และการจัดจาหน่าย
2. สามารถเลื อ กวัต ถุ ดิ บ วัต ถุ ดิ บ ทดแทน เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ สร้ า งต ารั บ มาตรฐานขนมไทย
เก็บรักษาวัตถุดิบ และประกอบขนมไทย การจัดตกแต่ง เลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ เก็บรักษา ตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุนและจัดจาหน่าย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การประกอบขนมไทยเพื่อการค้า
2. สร้างตารับมาตรฐานตามหลักการ
3. เลื อ กวัต ถุ ดิ บ วัต ถุ ดิ บ ทดแทน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการประกอบขนมไทยตามหลัก การ
และกระบวนการ
4. เตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ ในการประกอบขนมไทย
5. ประกอบ ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บรักษาขนมไทยเพื่อการค้าตามหลักการและกระบวนการ
6. เลือกบรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทของขนมไทย คิดต้นทุน และจาหน่าย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การท าขนมไทยเพื่อการค้า ขนมไทยในเทศกาลต่ า งๆ การสร้ างตารับมาตรฐาน
ขนมไทย การเลื อกใช้เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ การเตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาวัตถุ ดิ บ การเลื อกใช้วตั ถุ ดิบทดแทน
ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการและเทคนิ คการทาขนมไทยเพื่อการค้า การจัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์
การเก็บรักษาการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุนและการจัดจาหน่าย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2108

เบเกอรี่เพื่อการค้ า
(Bakery for trade)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับชนิ ดและลักษณะของผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ตารับมาตรฐาน เครื่ องมืออุปกรณ์ วัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อการค้า หลักการ
และเทคนิ คการผลิ ต การเก็ บรั กษาผลิ ตภัณฑ์ก่อนและหลังการบรรจุ การตรวจสอบคุ ณภาพ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. สามารถเลื อก วัต ถุ ดิบ อุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ เตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ เก็ บ รั ก ษาผลิ ตภัณฑ์
ก่ อนและหลัง การบรรจุ การสร้ างตารั บมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่
เลือกใช้ บรรจุภณั ฑ์ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน
และการจัดจาหน่าย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อย ประณี ต
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. สร้าง ใช้ตารับมาตรฐานตามหลักการ
3. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการ
4. ผลิต พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามกระบวนการ
5. เลือกบรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
6. คิดต้นทุน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ บเกอรี่ เ พื่ อ การค้า การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์เ บเกอรี่ สร้ า งและใช้ต ารั บ
มาตรฐาน การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ การเตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
เพื่ อ การค้า หลัก การและเทคนิ ค การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เ บเกอรี่ เพื่ อ การค้า การเก็ บ รั ก ษาผลิ ตภัณ ฑ์เ บเกอรี่
ก่อนและหลังการบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบรรจุภณั ฑ์ การคิดต้นทุนและการจัดจาหน่าย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2109

เค้ กและการแต่ งหน้ าเค้ ก
(Cakes and Cake Decoration)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ วัตถุ ดิบ เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ในการทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก หลัก การและเทคนิ ค
การผลิตเค้ก การแต่งหน้าเค้ก ชนิดของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง และการบรรจุภณั ฑ์
2. เลือก วัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ออกแบบ ผลิตเค้ก และแต่งหน้าเค้กแบบต่างๆ การบรรจุภณ
ั ฑ์
การเก็บรักษา การคิดต้นทุน และจัดจาหน่าย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการในการผลิตเค้กและการแต่งหน้าเค้ก
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้กตามกระบวนการ
3. ผลิตเค้ก และแต่งหน้าเค้กตามหลักการและกระบวนการ
4. ออกแบบ ผลิตเค้ก ตกแต่งหน้าเค้ก เก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ตามประเภทและลักษณะของเค้ก
6. คิดต้นทุน และจัดจาหน่ายตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเ กี่ ย วกับ การเลื อกใช้ว ตั ถุ ดิบ และการเก็ บ รั ก ษา การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ หลัก การ
และเทคนิคการผลิตเค้ก การผลิตเค้กชนิ ดต่าง ๆ ชนิ ดของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง หลักการ เทคนิ คการแต่งหน้าเค้ก
ออกแบบและแต่งหน้าเค้กแบบต่าง ๆ การบรรจุภณั ฑ์ การเก็บรักษา การคิดต้นทุนและการจัดจาหน่าย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2110

เครื่ องดื่มและไอศกรีม
(Beverage and ice cream)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่ องดื่ม และไอศกรี ม การเลือก การเตรี ยม และการเก็บรักษาวัตถุดิบ
การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการทาเครื่ องดื่มและไอศกรี มการจัดตกแต่ง
บรรจุภณั ฑ์ และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือก เตรี ยม ผลิตเครื่ องดื่ม ไอศกรี ม การตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษาเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ เครื่ องดื่ม และไอศกรี ม
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีใ นการทางาน ปฏิ บตั ิ งานด้วยความ ประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มและไอศกรี มตามหลักการ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ บรรจุภณั ฑ์ เครื่ องดื่มและไอศกรี มตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิตเครื่ องดื่ม ไอศกรี ม ตกแต่ง และเก็บรักษา เครื่ องดื่มและไอศกรี มตามกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับประเภทของเครื่ องดื่มและไอศกรี ม การเลื อก เตรี ยม และการเก็บรั กษา
วัตถุ ดิบ การเลื อกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการทาเครื่ องดื่ มและไอศกรี ม การจัดตกแต่ง
การบรรจุภณั ฑ์ และการเก็บรักษา
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2111

อาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร
(Food and drink herbal)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ข องอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร
ชนิ ด ของสมุ น ไพรที่ น ามาท าอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ วัต ถุ ดิ บ ลัก ษณะที่ ดี
ของอาหารและเครื่ องดื่ ม สมุ นไพร หลัก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารและเครื่ องดื่ ม
สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา
2. สามารถเลื อ กวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ ประกอบอาหารและเครื่ องดื่ มสมุ นไพร และการ
เก็บรักษา ตามหลักการและกระบวนการ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ประกอบอาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร ตามกระบวนการ
3. เก็บรักษาวัตถุดิบการประกอบอาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพรตามหลักการ
4. ประกอบ พัฒนา ตกแต่ง เก็บรักษาอาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของอาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร
ชนิ ดของสมุนไพรที่นามาประกอบอาหารและเครื่ องดื่ม การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ การเตรี ยมและการ
เก็บรักษาวัตถุ ดิบ ลักษณะที่ดีของอาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร หลักการและเทคนิ คการประกอบอาหาร
และเครื่ องดื่มสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มสมุนไพร การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา
อาหาร
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20404-2112

อาหารบาบัดโรค
(Therapeutic food)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับอาหารบาบัดโรค โภชนาการสาหรับผูป้ ่ วย การกาหนดรายการอาหาร วัตถุ ดิบ
สาหรับประกอบอาหารบาบัดโรค การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน หลักการและเทคนิคการประกอบ
อาหารบาบัดโรค การบริ การอาหาร และการเก็บรักษาอาหารบาบัดโรค
2. สามารถคานวณความต้องการพลังงานและสารอาหารของผูป้ ่ วย เลือก เตรี ยมวัตถุดิบ วัตถุดิบ
ทดแทน ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร และจัดบริ การอาหารสาหรับผูป้ ่ วย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารบาบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ
2. กาหนด คานวณคุณค่าอาหารสาหรับผูป้ ่ วย และอาหารบาบัดโรคตามหลักการ
3. เลือก เตรี ยมวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน การประกอบอาหารบาบัดโรคตามกระบวนการ
4. เก็บรักษา บริ การอาหารบาบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับความสาคัญของอาหารบาบัดโรค หลักโภชนาการสาหรับผูป้ ่ วย หลักการ
คานวณพลังงานและสารอาหารสาหรับผูป้ ่ วย หลักการกาหนดรายการอาหารบาบัดโรค หลักการเลือกใช้
และการเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับประกอบอาหารบาบัดโรค การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน หลักการและเทคนิ ค
การประกอบอาหารบาบัดโรค การจัดบริ การอาหารบาบัดโรค และการเก็บรักษาอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2113

อาหารมังสวิรัติ
(Vegetarian Cuisine)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติ การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
2. สามารถเตรี ยมและเลือก วัตถุดิบ วัตถุ ดิบทดแทน และการเก็บรั กษา การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
การประกอบอาหารมังสวิรัติ ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติ การตกแต่ง ตามหลักการ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้อาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน เครื่ องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารมังสวิรัติ
3. ประกอบอาหารมังสวิรัติ ตกแต่ง เก็บรักษาอาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ความหมาย และประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติ การเลื อกใช้เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ การเตรี ยมและการเก็บรักษาวัตถุ ดิบ การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติ
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารมังสวิรัติ การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร
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20404-2114

การบรรจุภัณฑ์ อาหาร
(Food Packaging)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์อาหาร ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภณั ฑ์อาหาร
2. สามารถเลื อกใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์อาหารเพื่ อการอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อม และตระหนักถึ งการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์อาหารตามหลักการ
2. เลือกใช้บรรจุภณั ฑ์อาหารเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ ทวั่ ไปของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
การเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์อาหาร และบรรจุภณั ฑ์อาหารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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20404-2115

ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร
(Banana Leaf Crafting for food)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ เกี่ยวกับงานใบตองเพื่องานอาหาร การแกะสลักผัก ผลไม้และวัสดุอื่น ๆ เลือกใช้วตั ถุดิบ/
เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบ และประดิ ษฐ์ตกแต่งงานใบตองและแกะสลัก การเก็บรั กษา
ชิ้นงานใบตองและแกะสลัก การจัดตกแต่งและนาไปใช้
2. ออกแบบและประดิษฐ์ ตกแต่งงานใบตองและแกะสลักที่ใช้ในงานอาหาร
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ งานใบตองเพื่ อ งานอาหาร การแกะสลัก ผัก ผลไม้ต ามหลัก การ
และกระบวนการ
2. เลือกใช้ วัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในงานใบตองและแกะสลักตามกระบวนการ
3. ประดิษฐ์งานใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับงานใบตองเพื่องานอาหาร การแกะสลักผัก ผลไม้และวัสดุอื่น การเลือก
เตรี ย ม ใช้ว ตั ถุ ดิ บ และเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ การออกแบบ และประดิ ษ ฐ์ ต กแต่ ง งานใบตองและแกะสลัก
การเก็บรักษาชิ้นงานใบตองและงานแกะสลัก การจัดตกแต่งและนาไปใช้
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20404-2116

การนาเสนองานอาหาร
(Food presentation)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจ เกี่ ย วกับ ความรู ้ ท ั่ว ไปในการน าเสนอ การเตรี ยมการน าเสนอ การใช้ เ ทคโนโลยี
การประเมินผล
2. มีทกั ษะในการนาเสนองานอาชีพคหกรรมอย่างมีระบบ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการนาเสนองานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
2. ใช้สื่อประกอบการนาเสนองานอาชีพตามกระบวนการ
3. ประเมินผลการนาเสนองานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความรู ้ทวั่ ไปในการนาเสนอ การเตรี ยมนาเสนอ การนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการนาเสนอ การประเมินผล
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20404-2117

ศิลปะและการออกแบบอาหาร
(Art and Design Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลปะ ทฤษฎีสี และหลักการออกแบบ
2. มีทกั ษะในการใช้สี เส้นในการออกแบบชิ้นงาน และบรรจุภณั ฑ์
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักศิลปะการออกแบบในงานอาหาร
2. ออกแบบ ประยุกต์ชิ้นงานในงานธุ รกิจอาหารตามหลักศิลปะ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบศิ ล ปะเบื้ อ งต้น โครงสร้ า งและหลัก ของงานศิ ล ปะ
หลักการออกแบบ การเขียนแบบ ทฤษฎีสี ลักษณะมิติต่างๆ เทคนิ คการใช้เส้น สี รู ปแบบในงานออกแบบ
ต่าง ๆ วิธีการออกแบบตกแต่งเพื่อประกอบธุ รกิจอาหารเบื้องต้น การออกแบบบรรจุภณั ฑ์งานอาหาร
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สาขางานการแปรรู ปอาหาร
20404-2201

การถนอมและแปรรู ปอาหาร
(Food Preservation and Food Processing)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการถนอมอาหาร การแปรรู ปอาหาร การเลือกใช้วตั ถุดิบ
ในท้องถิ่น เครื่ องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการถนอมอาหาร และแปรรู ปอาหาร
2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บรรจุภณั ฑ์เพื่อจาหน่ายโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามหลักการ
และกระบวนการ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดีในการทางาน ปฏิ บตั ิ งานด้วยความขยัน อดทน รอบคอบ ประหยัด
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและแปรรู ปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. เลื อ กวัต ถุ ดิ บ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ก ารถนอมอาหารและแปรรู ปอาหาร
ตามหลักการและกระบวนการ
3. แปรรู ป พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การถนอมอาหารและแปรรู ปอาหาร ปั จจัยที่ มีผลต่อการถนอมอาหาร
และแปรรู ปอาหาร การใช้วตั ถุ ดิบทัว่ ไปและวัตถุ ดิบในท้องถิ่ น การใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ และเทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐาน การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2202

การแปรรู ปเนื้อสั ตว์
(Meat Processing)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ องค์ประกอบทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงของเนื้ อสัตว์หลังการฆ่า การเลือกใช้
วัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์
2. สามารถแปรรู ปเนื้ อสัตว์ ตรวจสอบคุ ณภาพผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บรรจุภณ
ั ฑ์
และจัดจาหน่ายตามหลักการ และกระบวนการ
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแปรรู ปเนื้อสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์การแปรรู ปเนื้อสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
3. แปรรู ป พั ฒ นา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เก็ บ รั ก ษา จั ด จ าหน่ า ยตามหลั ก การ
และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การแปรรู ปเนื้ อสั ต ว์ องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเนื้ อสั ต ว์
การเปลี่ยนแปลงเนื้อสัตว์หลังการฆ่า การตัดซากสัตว์ การเลือกใช้ และการเตรี ยมวัตถุดิบ สารเคมี เครื่ องเทศ
เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ใ นการแปรรู ปเนื้ อสัตว์ การวางแผนการผลิ ต หลักการ วิธีการ และเทคนิ คการแปรรู ป
การตรวจสอบคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การจัดจาหน่ าย การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
การสุ ขาภิบาล และการรักษาสิ่ งแวดล้อม
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2203

การแปรรู ปผักและผลไม้
(Vegetable and Fruit Processing)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ประเภท และชนิ ดของการแปรรู ปผักและผลไม้ องค์ประกอบทางเคมีของผัก
และผลไม้ การเปลี่ ยนแปลงของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ ยว การเลื อกใช้วตั ถุ ดิบ เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ในการแปรรู ปผักและผลไม้
2. สามารถแปรรู ป และวางแผนการแปรรู ปผัก และผลไม้ การแปรรู ปผักและผลไม้ ตรวจสอบ
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ และจัดจาหน่ าย โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแปรรู ปผักและผลไม้ตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์การแปรรู ปผักและผลไม้ตามหลักการและกระบวนการ
3. แปรรู ป พั ฒ นา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เก็ บ รั ก ษา จั ด จ าหน่ า ยตามหลั ก การ
และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการแปรรู ปผักและผลไม้ องค์ประกอบทางเคมีของผักและผลไม้
การเปลี่ ย นแปลงของผัก และผลไม้หลัง การเก็ บ เกี่ ย ว การเลื อ กใช้แ ละการเตรี ย มวัต ถุ ดิบ การเลื อกใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์ในการแปรรู ปผักและผลไม้ การวางแผนการผลิต หลักการ วิธีการ และเทคนิค การแปรรู ป
ผักและผลไม้ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภณั ฑ์ การเก็บรักษาการจัดจาหน่าย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสุ ขาภิบาล และการรักษาสิ่ งแวดล้อม
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2204

การแปรรู ปธัญพืช
(Cereal Processing)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลัก การ ประเภทและชนิ ด ของการแปรรู ป ธัญ พื ช องค์ป ระกอบของเมล็ ด ธั ญ พื ช
การเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ในการแปรรู ปธัญพืช
2. สามารถแปรรู ปและวางแผนการแปรรู ปธัญพืช การแปรรู ปธัญพืช ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บรรจุภณั ฑ์ และจัดจาหน่าย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแปรรู ปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์การแปรรู ปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. แปรรู ป พั ฒ นา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เก็ บ รั ก ษา จั ด จ าหน่ า ยตามหลั ก การ
และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเ กี่ ย วกับ หลัก การแปรรู ป ธัญ พื ช องค์ป ระกอบของเมล็ด ธัญ พื ช การเลื อก ใช้
และการเตรี ยมวัตถุดิบ การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการแปรรู ปธัญพืช การวางแผนการผลิ ต หลักการ
วิธีการ และเทคนิ คการแปรรู ปธัญพืช การตรวจสอบคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา
การจัดจาหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสุ ขาภิบาลและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2205

การแปรรู ปนา้ นม
(Milk Processing)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและประเภทและชนิ ดของการแปรรู ปน้ านม องค์ประกอบทางเคมี ของน้ านม
การสร้ า งและการหลั่ง น้ า นม การเลื อ กใช้ว ตั ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการแปรรู ป น้ า นม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภณั ฑ์ และการจัดจาหน่าย
2. สามารถแปรรู ปและวางแผนการแปรรู ปน้ านม การแปรรู ปน้ านม ตรวจสอบคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บรรจุภณั ฑ์ และจัดจาหน่าย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแปรรู ปน้ านมตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์การแปรรู ปน้ านมตามหลักการและกระบวนการ
3. แปรรู ป พั ฒ นา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เก็ บ รั ก ษา จั ด จ าหน่ า ยตามหลั ก การ
และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการแปรรู ปน้ านม องค์ประกอบทางเคมีของน้ านม
การสร้างและการหลัง่ น้ านม การเลือกใช้และการเตรี ยมวัตถุดิบ การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการแปรรู ป
น้ า นม การวางแผนการผลิ ต หลัก การ วิ ธี ก าร และเทคนิ ค การแปรรู ป น้ า นม การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ การเก็ บ รั ก ษา การจัด จ าหน่ า ย การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ การสุ ข าภิ บ าล
และการรักษาสิ่ งแวดล้อม
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2206

การแปรรู ปสั ตว์ นา้
(Aquatic Processing)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ชนิ ด และชนิ ด และประเภทของสั ต ว์น้ า จื ด และสั ต ว์น้ า เค็ ม องค์ ป ระกอบ
ทางกายภาพ ทางเคมีและชี วภาพของสัตว์น้ า สาเหตุของการเสื่ อมเสี ย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หลักการแปรรู ปสัตว์น้ า มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สามารถแปรรู ป ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแปรรู ปสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์การแปรรู ปสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ
3. แปรรู ป พั ฒ นา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เก็ บ รั ก ษา จั ด จ าหน่ า ยตามหลั ก การ
และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ชนิ ด และประเภทของสัตว์น้ าจื ดและสัตว์น้ าเค็มที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรม
อาหาร องค์ประกอบทางกายภาพ ทางเคมีและชี วภาพของสัตว์น้ า สาเหตุของการเสื่ อมเสี ย การเปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภาพของสั ต ว์น้ า และผลิ ต ภัณ ฑ์ หลัก การแปรรู ป สั ต ว์น้ า การบรรจุ การเก็ บ รั ก ษา และการขนส่ ง
การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2207

ผลิตภัณฑ์ อาหารหมัก
(Fermentation in Food Processing)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก จุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับการหมัก หลักการหมัก การคัดเลือก
วัต ถุ ดิ บ อย่า งสงวนคุ ณ ค่ า การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการหมัก การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารหมัก บรรจุภณั ฑ์ การเก็บรักษา
2. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักตามหลักการและกระบวนการ
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหมักตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ผลิตภัณฑ์อาหารหมักตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิ ต ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ทดสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เก็ บ รั ก ษาอาหารหมัก ตามหลัก การ
และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับประเภทของการหมัก จุ ลินทรี ยท์ ี่ เกี่ ย วข้องกับการหมัก หลัก การหมัก
การคัดเลื อกวัตถุ ดิบอย่างสงวนคุ ณค่า การใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ในการหมัก กระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์
อาหารหมัก การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ การทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารหมัก การบรรจุ ภ ัณ ฑ์
และการเก็บรักษา
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20404-2208

วิทยาศาสตร์ การอาหาร
(Food science)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจโครงสร้ า งและองค์ป ระกอบทางกายภาพ ทางเคมี ข องธัญ พื ช แป้ ง น้ า ตาล เนื้ อสั ต ว์
ถัว่ เมล็ดแห้ง ไข่ น้ านม ผัก ผลไม้ ไขมันและน้ ามัน และปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร หลักการ
และเทคนิ คในการประกอบอาหารจากธัญพืช แป้ ง น้ าตาล เนื้ อสัตว์ ถัว่ เมล็ดแห้ง ไข่ น้ านม
ผัก ผลไม้ ไขมันและน้ ามัน การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บรักษา
2. สามารถประกอบอาหารจากธัญพืช แป้ ง น้ าตาล เนื้ อสัตว์ ถัว่ เมล็ดแห้ง ไข่ น้ านม ผัก ผลไม้
ไขมันและน้ ามัน การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษา
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบอาหารจากธัญพื ช แป้ ง น้ า ตาล เนื้ อสัตว์ ถั่วเมล็ ดแห้ง ไข่ น้ า นม ผัก ผลไม้ ไขมัน
และน้ ามัน การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้าง และองค์ประกอบทางกายภาพ ทางเคมีของธัญพืช แป้ ง น้ าตาล
เนื้ อสัตว์ ถัว่ เมล็ดแห้ง ไข่ น้ านม ผัก ผลไม้ ไขมันและน้ ามัน และปั จจัยที่มีผลต่อคุ ณภาพอาหาร หลักการ
และเทคนิ คในการประกอบอาหารจากธัญพื ช แป้ ง น้ า ตาล เนื้ อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ไข่ น้ านม ผัก ผลไม้
ไขมันและน้ ามัน การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บรักษา
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20404-2209

สารเจือปนอาหาร
(Food Additives)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ ประโยชน์ คุณสมบัติ และการเลือกใช้สารเจือปนอาหาร
2. สามารถเลือกใช้สารเจือปนอาหารได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. มี เ จตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน
มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสารเจือปนอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. นาความรู ้เกี่ยวกับสารเจือปนอาหารไปประยุกต์ใช้ในงานอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การ ความหมายความส าคัญประโยชน์ ประเภท คุ ณสมบัติและการเลื อกใช้
สารเจื อปนอาหาร ผลของสารเจื อปนที่ มีต่อจุ ลินทรี ย ์ คุ ณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาท
สัมผัสของอาหาร
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20404-2210

การใช้ คอมพิวเตอร์ ในธุรกิจอาหาร
(Used Computers in Food Business)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ กบั ธุ รกิ จอาหาร การประยุกต์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ใช้ ก ั บ งานอาหาร การใช้ โ ปรแกรมพิ ม พ์ ต ารั บ อาหาร เมนู อ าหาร แผ่ น พับ ใบปลิ ว
โฆษณาร้ า นอาหาร และการพิ ม พ์น ามบัต ร การค านวณรายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยของร้ า นอาหาร
ด้วยโปรแกรมตารางงาน การสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหารทางอินเตอร์ เน็ต
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจอาหารตามหลักการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจอาหาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ บทบาทของคอมพิ ว เตอร์ ก ับ ธุ ร กิ จ อาหาร การประยุ ก ต์ร ะบบงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้กบั งานอาหาร การใช้โปรแกรมพิมพ์ตารั บอาหาร เมนู อาหาร แผ่นพับ ใบปลิ ว โฆษณา
ร้ านอาหารและการพิมพ์นามบัตร การคานวณรายได้ ค่าใช้จ่ายของร้ านอาหารด้วยโปรแกรมตารางงาน
การสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหารทางอินเตอร์เน็ต
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20404-2211

อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการแปรรู ป
(Equipment and tools for processing)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือในการแปรรู ป
2. สามารถเลื อกอุป กรณ์ และเครื่ องมือในการแปรรู ปอาหารบ ารุ งรักษาอุปกรณ์ และเครื่ องมื อ
ในการแปรรู ปอาหารได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือในการแปรรู ป
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่ องมือในการแปรรู ปตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกอุปกรณ์และเครื่ องมือได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อกสารทาความสะอาดให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการแปรรู ป และบารุ งรักษา
อุปกรณ์และเครื่ องมือได้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือในการแปรรู ปอาหารระดับครัวเรื อน
และระดับอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน การทาความสะอาด
และ การเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่ องมือในการแปรรู ป
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20404-2212

การคัดเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ
(Raw material preparation)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการการคัดเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อการแปรรู ปเบื้องต้น
2. สามารถคัดเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบก่อนการแปรรู ปตามหลักการและกระบวนการ
3. มีกิจนิ สัยและเจตคติที่ดีต่องานแปรรู ปอาหาร และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ
ละเอียด รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคัดเลือก และเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อการแปรรู ป
2. คัดเลือกวัตถุดิบให้ได้ตามหลักการ และกระบวนการ
3. เก็บรักษาวัตถุดิบ ป้ องกันการเสื่ อมเสี ยของวัตถุดิบเพื่อการแปรรู ปตามหลักการและกระบวนการ
4. เตรี ยมวัตถุดิบก่อนการแปรรู ปตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสาคัญหลักการและกระบวนการและการคัดเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรู ป การคัดเลือกวัตถุดิบตามมาตรฐานการแปรรู ปอาหาร การเก็บรักษาวัตถุดิบ และการป้ องกัน
การเสื่ อมเสี ยของวัตถุดิบ การเตรี ยมวัตถุดิบก่อนการแปรรู ป
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20404-2213

การควบคุมคุณภาพอาหาร
(Food Quality control)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ GMP และ HACCP
2. สามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร และประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ได้ เ หมาะสม
กับผลิตภัณฑ์อาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตรวจสอบ วิ เ คราะห์
และตรวจสอบคุณภาพอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ อายุการเก็บรักษา ตามหลักการและกระบวนการ
3. ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสตามหลักการ
4. วางแผนและดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ GMP และ HACCP ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมาย ความส าคัญ และปั จ จัย คุ ณ ภาพในการควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร
การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์ และการประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส
การควบคุมคุณภาพโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพด้วยระบบ GMP และ HACCP
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20404-2214

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
(Development of Food Product)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ เกี่ ยวกับหลักการ กระบวนการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การประเมิ นคุ ณภาพ และการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ การค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. สามารถพัฒนา และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างาน ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. พัฒนา และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การยอมรับผลิ ตภัณฑ์ การค้นคว้า ทดลอง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ความหมายและประโยชน์ ข องการวิเคราะห์ วสั ดุ ผ ลิ ต ภัณฑ์ หลัก การ
วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์วสั ดุผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์วสั ดุผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบวัสดุการคานวณ
วัสดุและการเขียนรายการวัสดุเพื่อเตรี ยมการผลิต
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สาขางานธุรกิจอาหาร
20404-2301

ธุรกิจอาหาร
(Food Business)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานธุ รกิจอาหารประเภทต่าง ๆ
2. สามารถอธิ บายเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การธุ รกิจรู ปแบบต่าง ๆ และธุ รกิจอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดาเนินงานเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจอาหาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการดาเนินงานธุ รกิจอาหารตามหลักการ
2. วางแผนดาเนินธุ รกิจขององค์การรู ปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุ รกิจอาหาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จอาหาร รู ป แบบขององค์ก ารธุ ร กิ จ และงานธุ รกิ จอาหาร การจัดการทัว่ ไป
และการใช้เ ทคโนโลยี ใ นการประกอบธุ รกิ จ อาหาร จรรยาบรรณและคุ ณ สมบัติ ข องผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ
สถาบันที่ช่วยสนับสนุ นการดาเนิ นงานธุ รกิ จ ความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิ จกับสภาวะทางเศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-2302

บัญชี เบื้องต้ นเพื่องานธุรกิจอาหาร
(Basic Accounting for Food Business)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทาบัญชีเบื้องต้นสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุ รกิจอาหารและบริ การ
2. สามารถปฏิบตั ิงานบัญชี เบื้องต้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุ รกิจอาหารและบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อวิชาชี พบัญชี ปฏิบตั ิงานด้วยความมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ มีวินยั
ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี เบื้องต้นสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุ รกิจอาหาร
และบริ การตามหลักการ และกระบวนการ
2. ปฏิ บ ัติ ง านบัญ ชี เ บื้ อ งต้น ส าหรั บ กิ จ การเจ้า ของคนเดี ย ว ประเภทธุ ร กิ จ อาหารและบริ ก าร
ตามหลักการบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการบัญชี วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี
สมการบัญชี และงบดุลการวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึก รายการค้าตามหลักบัญชี คู่ของธุ รกิ จอาหาร
และบริ ก ารเจ้า ของคนเดี ย วในสมุ ด รายวัน ทั่ว ไป และผ่ า นรายการไปบัญ ชี แ ยกประเภท งบทดลอง
การปิ ดบัญชี งบการเงิน และสรุ ปวงจรบัญชี
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20404-2303

การส่ งเสริมการขายสิ นค้ าอาหาร
(Sales Promotion for Food Products)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอาหาร
2. สามารถเลือกรู ปแบบในการจัดกิจกรรมการขายสิ นค้าอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอาหารด้วยความรับผิดชอบ และซื่ อตรง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอาหารตามหลักการ
2. เลือกรู ปแบบในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความสาคัญของการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอาหารตามหลักการ หลักวิธี
การส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้า อาหาร รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้า อาหาร
การส่ งเสริ มการขายมุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค การส่ งเสริ มการขายมุ่งสู่ คนกลาง การส่ งเสริ มการขายมุ่งสู่ พนักงานขาย
การวัดผลการส่ งเสริ มการขาย ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่พบในการส่ งเสริ มการขาย
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20404-2304

การดาเนินธุรกิจอาหาร
(Food Business Management)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจลักษณะและรู ปแบบขององค์กรธุ รกิจอาหารประเภทต่าง ๆ
2. สามารถอธิ บายขั้นตอนในการดาเนินธุ รกิจ และจัดตั้งธุ รกิจอาหารประเภทต่าง ๆ
3. มี เจตคติและกิ จนิ สั ยที่ ดี เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จอาหารประเภทต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ
และซื่อตรง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะและรู ปแบบขององค์กรธุ รกิจอาหารประเภทต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ ขั้นตอนในการดาเนิ นธุ รกิ จ และการจัดตั้ง ธุ รกิ จอาหารประเภทต่า ง ๆ
ตามหลักการ
3. วางแผนการดาเนินธุ รกิจอาหารประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะ รู ปแบบของธุ รกิ จอาหารประเภทต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่น
ขออนุ ญาตจดทะเบียนต่ออายุ จดทะเบียนการค้า และการพาณิ ชย์ การดาเนินธุ รกิจอาหารของธุ รกิจสัมปทาน
หรื อเฟรนไชน์ ทาเลที่ต้ งั ธุ รกิจอาหาร แหล่งเงินทุน และการตลาดสาหรับธุ รกิจอาหาร
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20404-2305

ธุรกิจการจัดเลีย้ ง
(Catering Business)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับธุ รกิ จการจัดเลี้ ยง การวางแผน การเตรี ยมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุ คลากร การ
กาหนดรู ปแบบการจัดเลี้ ยง การกาหนดรายการอาหารเพื่อจัดเลี้ ยง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการจัด
เลี้ยง หลักการประกอบและตกแต่งอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การคิดต้นทุน และประเมินผลงาน
2. สามารถวางแผน กาหนดรู ปแบบ กาหนดรายการอาหาร ตกแต่งสถานที่ ประกอบและตกแต่ง
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง คิดต้นทุน และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ว ยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับประเภทของธุ รกิ จการจัดเลี้ ยง การกาหนดรู ปแบบ การกาหนดรายการ
อาหาร การคิดต้นทุน การจัดเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
2. วางแผนการปฏิบตั ิงานจัดเลี้ยง การคิดต้นทุนตามหลักการ และกระบวนการ
3. กาหนดรู ปแบบการจัดเลี้ยง จัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรตามหลักการ
4. เขียนแผนธุ รกิจตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับประเภทธุ รกิ จ ลักษณะและรู ปแบบธุ รกิ จจัดเลี้ ยง การวางแผน การเตรี ยม
วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและตกแต่งสถานที่เพื่อการจัดเลี้ยง การกาหนดรู ปแบบ และรายการอาหารเพื่อการจัด
เลี้ยง หลักการคิดต้นทุน การประกอบและตกแต่งอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การเขียนแผนธุ รกิจ
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20404-2306

ธุรกิจบริการอาหารพร้ อมปรุ ง
(Ready-to-cook Service Business)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทและรู ปแบบของการบริ การอาหารพร้อมปรุ ง เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเลือก
ซื้ อ การเตรี ยมและการเก็บรักษาและวัตถุดิบ การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหาร
พร้ อมปรุ ง หลักการและเทคนิ คการจัดและบริ การอาหารพร้ อมปรุ ง บรรจุ ภณ
ั ฑ์และการเก็ บ
รักษาอาหารพร้อมปรุ ง การคิดต้นทุน และกาหนดราคาค่าบริ การ
2. สามารถเลื อกซื้ อวัตถุ ดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา เลื อกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ และวัตถุ ดิบ
ทดแทนในการจัดอาหารพร้อมปรุ ง
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียด รอบคอบ สะอาด ประหยัด ประณี ต
มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภท รู ปแบบการบริ การ การเลือก การเตรี ยม การจัด การเก็บรักษา การ
บริ การอาหารพร้อมปรุ ง ตามหลักการและกระบวนการ
2. ใช้ เ ครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ใ นการจัด และบริ การอาหารพร้ อ มปรุ งตาม หลัก การ
และกระบวนการ
3. ใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ทอแทน และเก็ บ รั ก ษาในการจัด และบริ การอาหารพร้ อ มปรุ งตามหลัก การ
และกระบวนการ
4. วางแผนการจัด และบริ ก ารอาหารพร้ อ มปรุ ง คิ ด ต้น ทุ น และก าหนดราคาค่ า บริ ก ารอาหาร
พร้อมปรุ ง ตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประเภทของการบริ ก ารอาหารพร้ อ มปรุ ง รู ป แบบของการบริ ก าร
ความหมายและประเภทของอาหารพร้อมปรุ ง การเลื อกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเลือกซื้ อ เตรี ยม และเก็บ
รักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษาอาหารพร้ อมปรุ ง การคิดต้นทุน และการกาหนดราคา
ค่าบริ การ
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20404-2307

ธุรกิจบริการอาหารพร้ อมรับประทานและการจัดแสดง
(Ready-to-cook and Exhibition Service Business)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ความหมาย ประเภทของธุ รกิ จ อาหารพร้ อมรั บ ประทาน การเตรี ย ม การปรุ ง
และการเก็บรักษาอาหารพร้อมรับประทานก่อนการจัดส่ ง คุณสมบัติของพนักงานจัดส่ งอาหาร
พร้อมรับประทาน การวางแผนการจัดส่ ง หลักการและเทคนิคการจัดส่ งอาหารพร้อมรับประทาน
การคิดต้นทุน และการประเมินผล
2. สามารถวางแผน เตรี ยม ปรุ ง เก็บรักษา และคิดต้นทุนอาหารพร้อมรับประทานก่อนการจัดส่ ง
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดีใ นการปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยรั บ ผิด ชอบ มี วินัย ซื่ อสั ต ย์ มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ธุ รกิ จ อาหารพร้ อ มรั บ ประทาน และการจั ด ส่ งตามหลั ก การ
และกระบวนการ
2. เตรี ยม ปรุ ง และเก็บรักษาอาหารพร้อมรับประทานตามหลักการ และกระบวนการ
3. วางแผน และคิดต้นทุน จัดส่ งอาหารพร้อมรับประทานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการจัดอาหารพร้อมรับประทานและการจัดส่ ง ตามหลักการ และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความหมาย และประเภทของธุ รกิ จอาหารพร้ อมรับประทาน การเตรี ยม
การปรุ ง และการเก็บรักษาอาหารพร้ อมรับประทานก่อนการจัดส่ ง คุ ณสมบัติของพนักงานจัดส่ งอาหาร
พร้ อ มรั บ ประทาน การวางแผนการจัด ส่ ง หลัก การและเทคนิ ค การจัด ส่ ง อาหารพร้ อ มรั บ ประทาน
การคิดต้นทุน และการประเมินผล
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20404-2308

ธุรกิจการเครื่ องดื่มและไอศกรีม
(Beverage and Ice-cream Business)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับประเภทของธุ รกิ จเครื่ องดื่ มและไอศกรี ม ลักษณะและรู ปแบบธุ รกิ จเครื่ องดื่ ม
และไอศกรี ม การวางแผย การเตรี ยมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร การเลือก การเตรี ยม
การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการจัดรู ปแบบบธุ รกิจ
เครื่ องดื่มและไอศกรี ม การจัดตกแต่ง เก็บรักษา และคิดต้นทุน
2. สามารถดาเนินธุ รกิจเครื่ องดื่มและไอศกรี ม
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ งานด้วยความขยัน ซื่ อสัตย์ รอบคอบ สะอาด ประหยัด
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มและไอศกรี มตามหลักการ และกระบวนการ
2. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มและไอศกรี ม ตามหลักการ และกระบวนการ
3. เตรี ยม เก็บรักษาวัตถุดิบ การทาเครื่ องดื่มและไอศกรี มตามหลักการ และกระบวนการ
4. ตกแต่ง เก็บรักษาเครื่ องดื่มและไอศกรี ม ตามหลักการ และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ประเภทของธุ รกิ จเครื่ องดื่ ม และไอศกรี ม ลัก ษณะและรู ป แบบธุ รกิ จ
เครื่ องดื่มและไอสกรี ม การวางแผน การเตรี ยมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากร การเลือก เตรี ยม และการ
เก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ หลักการดาเนินการธุ รกิจเครื่ องดื่มและไอศกรี ม หลักการทา
เครื่ องดื่มและไอศกรี ม การจัดตกแต่ง การบรรจุภณั ฑ์ การเก็บรักษา และการคิดต้นทุน
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20404-2309

การจัดแสดงอาหาร
(Food Exhibition)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ความรู ้ ท ั่ว ไปในการเตรี ยม และการจัด แสดงอาหาร การใช้ เ ทคโนโลยี
และการประเมินผล
2. สามารถกาหนดรู ปแบบและการจัดแสดงอาหารอย่างมีระบบ
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิ บตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ซื่ อสัตย์ มีมนุ ษยสัมพันธ์
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดแสดงอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ใช้สื่อประกอบการจัดแสดงอาหารตามหลักการ และกระบวนการ
3. ประเมินผลการจัดแสดงอาหารตามหลักการ และกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับความรู ้ ท วั่ ไปในการจัดแสดงอาหาร การก าหนดรู ป แบบการจัดแสดง
อาหาร การเตรี ยมการจัดแสดงอาหาร การบูรณาการเทคโนโลยีการจัดแสดงอาหาร และการประเมินผล
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20404-2310

การประชาสั มพันธ์ ธุรกิจอาหาร
(Public Relations for Food Business)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ า ใจความหมาย หลั ก การ วิ ธี การประชาสั ม พั น ธ์ ธุ รกิ จอาหาร บทบาทหน้ า ที่
ของนักประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร
2. สามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหารในรู ปแบบต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามหลักการใช้งาน
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ เชื่ อ มั่น ในตนเอง
และมีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับความหมาย หลักการ วิธีการประชาสัมพันธ์ ธุรกิ จอาหาร บทบาทหน้าที่
ของนักประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร ตามหลักการ และวิธีการ
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหารโดยใช้เทคโนโลยีตามหลักการใช้งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ หลักการ วิธีการประชาสัมพันธ์
ธุ รกิ จอาหาร บทบาทการประชาสั ม พันธ์ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อในการประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม
เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร
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คาอธิบายรายวิชาฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20404-8001

ฝึ กงาน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ และมี กิ จนิ สั ยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชานาญ มี ทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มื อ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20404-8002

ฝึ กงาน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ และมี กิ จนิ สั ยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชานาญ มี ทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มื อ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20404-8003

ฝึ กงาน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ และมี กิ จนิ สั ยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชานาญ มี ทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มื อ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20404-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

คาอธิบายรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20404-8501

โครงงาน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทาโครงงาน ดาเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ หลักการจัดทาโครงงาน การวางแผน การดาเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนา
งานที่ ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะในระดับ ฝี มื อ สอดคล้องกับ สาขาวิช าชี พ ที่ ศึ ก ษา ดาเนิ น การเป็ นรายบุ ค คล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20404-8502

โครงงาน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทาโครงงาน ดาเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ หลักการจัดทาโครงงาน การวางแผน การดาเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนา
งานที่ ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะในระดับ ฝี มื อ สอดคล้องกับ สาขาวิช าชี พ ที่ ศึ ก ษา ดาเนิ น การเป็ นรายบุ ค คล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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20404-8503

โครงงาน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทาโครงงาน ดาเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทาหรื อพัฒนางานโครงงาน การดาเนิ นงาน การแก้ไ ข
ปั ญหา การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงงานสร้างและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20404-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
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หมวดวิชาเลือกเสรี

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

คำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-20..

กิจกรรมลูกเสื อวิสำมัญ ...
(Rover Scout Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิ บ ัติ ต นตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ค าปฏิ ญ าณและกฏของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ มี ท ัก ษะ
ทางลูกเสื อและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คาปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมของลู ก เสื อวิ ส ามัญ ขบวนการและพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของลู ก เสื อวิ ส ามัญ
การปฏิ บ ัติ ต นตามค าปฏิ ญ าณ กฏ ระเบี ยบวิ นัยของลู กเสื อวิ สามัญ กิ จกรรมทักษะทางลู กเสื อ การใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมและทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-20..

กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ …
(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ กิ จกรรมองค์ก ารวิ ช าชี พ กิ จกรรมเสริ ม สร้ า งทัก ษะและประสบการณ์ วิช าการ
และวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิ จกรรมเกี่ ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น โดยการวางแผน ลงมื อ ปฏิ บ ัติ ประเมิ น ผล
และปรับปรุ งการทางาน
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จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจความส าคัญ และหลัก ในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิ ด วิเ คราะห์ ตัด สิ น ใจ ประพฤติ ป ฏิ บตั ิ ตนตามหลัก ธรรม กฎระเบี ย บ วัฒ นธรรม
อันดี งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มี วินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเพื่ อปลู ก จิ ตส านึ ก ความเป็ นคนดี กิ จกรรมท าความดี ต ามรอยพระยุค ลบาท
กิ จกรรม ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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