หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พที่สั มพัน ธเกี่ ยวข องกั บการพัฒ นาวิ ชาชี พอาหารและโภชนาการ ใหทั น ตอ การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีค วามเขาใจในหลัก การและกระบวนการทํา งานในกลุ มงานพื้น ฐานด านอาหารและ
โภชนาการ
4. เพื่อใหสามารถวางแผนดําเนินงาน จัดการงานอาชีพดานอาหารและโภชนาการตามหลักการและ
กระบวนการ
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพดานอาหารและโภชนาการ
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึง่ ตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 แสดงความรูในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยางกวางขวาง
3.4 ใชหลักการจัดการและกระบวนการ วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพดานอาหารและ
โภชนาการ
3.5 ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร ตามหลักโภชนาการดวยกระบวนการวิทยาศาสตร
3.6 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยใชกระบวนการวิจัย
3.7 พัฒนาอาชีพดานอาหารและโภชนาการสูมาตรฐานสากล
3.8 คิด วิเคราะห เสนอแนวทางการแกปญหาตามหลักการของงานอาชีพดานอาหารและโภชนาการ
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3.9 ดูแลรักษาและเสริมสรางสุขอนามัยในการจัดเตรียม ประกอบ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ
อาหารตามมาตรฐานสากล
3.10 ประยุกต ใช อุปกรณเครื่องมือและบํารุงรักษาพื้นที่สําหรับผลิตอาหาร โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย
3.11 มีปฏิสัมพันธที่ดีในการทํางานระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
3.12 วางแผน ควบคุ มการดํ า เนิ น งานในการประกอบอาหาร การจั ด ตกแต ง บรรจุ ภั ณ ฑ
เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสูมาตรฐานสากล
3.13 วางแผน ควบคุมการจัดจําหนายอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3.14 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3.15 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใ นการดําเนินงานดานอาหารตามหลักการและ
กระบวนการ
สาขางานการแปรรูปอาหาร
3.12 ควบคุมการแปรรูปอาหาร ตรวจสอบ บรรจุภัณฑและเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากผัก ผลไม เนื้อสัตว น้ํานม ธัญพืช และอาหารชนิด อืน่ ๆ ตามหลักการและกระบวนการสูมาตรฐานสากล
3.13 วางแผน ควบคุมการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ
3.14 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3.15 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานดานผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
ตามหลักการและกระบวนการ
สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
3.12 วางแผน ควบคุมการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล การจัดตกแตง ตรวจสอบ บรรจุภณ
ั ฑ
เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสูมาตรฐานสากล และตามอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการประกอบอาหารในเรือ
3.13 วางแผน ควบคุมการบริการอาหารในเรือเดินทะเลตามหลักการและกระบวนการ
3.14 เลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารในเรืออยางสงวนคุณคา
3.15 เลือก ใชเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาหารที่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาหารในเรือ
และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานดานอาหารตามหลักการและกระบวนการ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 กลุม ทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
(15 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม
หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3400-0006
3400-0007
3400-0008
3400-0009

ชื่อวิชา
โภชนาการ
การประกอบอาหาร
การถนอมอาหารเบื้องตน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทัก ษะในการปรับตัวและดําเนิน ชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็น คุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1305
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1307
วิทยาศาสตรเพื่องานอาหารและโภชนาการ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชาคหกรรม

1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพือ่ สุขภาพและสังคม
3000-1602
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผูนํา
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

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

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
การจัดการงานวิชาชีพ

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

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3404-2001
3404-2002
3404-2003
3404-2004
3404-2005
3404-2006
3404-2007

ชื่อวิชา
โภชนาการเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
ความปลอดภัยในงานอาหาร
อาหารไทย
ขนมไทย
การแปรรูปอาหาร
ผลิตภัณฑเบเกอรี่

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
2.3.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา
3404-2101
3404-2102
3404-2103
3404-2104
3404-2105

ชื่อวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สรีรวิทยา
เคมีอาหาร
ครัวและเครื่องใชในงานอาหาร
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
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ท-ป-น
2-3-3
2-0-2
3-0-3
1-3-2
2-3-3

ประเภทวิชาคหกรรม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3404-2106
โภชนบําบัด
3404-2107
อาหารโรงพยาบาล
3404-2108
อาหารปลอดสารพิษ
3404-2109
อาหารตานโรค
3404-2110
อาหารแคลอรี่ต่ํา
3404-2111
อาหารชีวจิต
3404-2112
อาหารเพื่อสุขภาพ
3404-2113
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3404-2114
อาหารกับวัฒนธรรม
3404-2115
อาหารไทยโบราณ
3404-2116
ขนมไทยในงานประเพณี
3404-2117
ขนมไทยในวรรณคดี
3404-2118
การจัดการธุรกิจขนมไทย
3404-2119
การจัดการธุรกิจเบเกอรี่
3404-2120
เคกและการแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ
3404-2121
ศิลปะการออกแบบและตกแตงอาหาร
3404-2122
ธุรกิจการจัดเลี้ยง
3404-2123
อาหารฟวสชั่น
3404-2124
อาหารตะวันตก
3404-2125
อาหารจานรอน
3404-2126
อาหารฮาลาล
3404-2127
อาหารอาเซียน
3404-2128
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3404-2129
ศิลปะการผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3404-2130
ไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม
3404-2131
คอมพิวเตอรในงานอาหาร
3404-2101 ถึง 3404*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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ท-ป-น
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3404-5101
3404-5102
3404-5103
3404-5104
3404-51XX

ชื่อวิชา
งานอาหารและโภชนาการ 1
งานอาหารและโภชนาการ 2
งานอาหารและโภชนาการ 3
งานอาหารและโภชนาการ 4
งานอาหารและโภชนาการ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานการแปรรูปอาหาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3404-2201
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3404-2202
เทคโนโลยีการหมัก
3404-2203
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3404-2204
อาหารแชแข็ง
3404-2205
การแปรรูปธัญพืช
3404-2206
การแปรรูปผักและผลไม
3404-2207
การแปรรูปเนื้อสัตว
3404-2208
การแปรรูปน้ํานม
3404-2209
การจัดการผลพลอยไดและของเหลือ
3404-2210
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3404-2211
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
3404-2201 ถึง 3404-2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3404-5201
3404-5202
3404-5203
3404-5204
3404-52XX

ชื่อวิชา
งานการแปรรูปอาหาร 1
งานการแปรรูปอาหาร 2
งานการแปรรูปอาหาร 3
งานการแปรรูปอาหาร 4
งานการแปรรูปอาหาร …
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ท-ป-น
2-3-3
1-3-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-0-2
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาคหกรรม

2.3.3 สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3404-2301 การจัดการอาหารในเรือเดินทะเล
3404-2302 การประกอบอาหารไทย
3404-2303 อาหารนานาชาติ
3404-2304 อุปกรณและเครื่องใชในเรือเดินทะเล
3404-2305 ความรูทกั ษะพื้นฐานการปฏิบัติงานในเรือทะเล
3404-2306 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารในเรือเดินทะเล
3404-2301 ถึง 3404*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3404-5301 ภาษาอังกฤษทางทะเล
3404-5302 การบริหารจัดการอาหารในเรือเดินทะเล
3404-5303 งานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล 1
3404-5304 งานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล 2
3404-53XX งานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล .......

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

*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะหลักษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุด ประสงคร ายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพื่ อนําไปจัด ทํ าแผนการฝก อาชีพ การวัด และการประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานใหส อดคลองกั บ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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ประเภทวิชาคหกรรม

2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3404-8001 หรือรายวิชา 3404-8002 และ 3404-8003
รหัสวิชา
3404-8001
3404-8002
3404-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ( 4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3404-8501 หรือรายวิชา 3404-8502 และ 3404-8503
รหัสวิชา
3404-8501
3404-8502
3404-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
การสนทนาภาษาญี่ปนุ สําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาคหกรรม

รหัสวิชา
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
การจัดการงานวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาคหกรรม

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขา ใจเกี่ย วกับ การจัด การองคก าร หลัก การบริ หารงานคุณ ภาพและเพิ่ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกับ การจั ด องค ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก าร การบริห ารงานคุ ณ ภาพและ
เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1 . แสดงความรู เ กี่ ย วกับ หลั ก การและกระบวนการสื บ คน จั ด ดํ าเนิ น การและสื่ อ สารข อ มู ล
สารสนเทศ ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผา นและจัดดํา เนินการขอมูล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001

สัมมนาวิชาชีพ
(Vocational Seminar)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. มีทักษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
4. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนา
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีมและมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ วางแผน เตรียมการและ
ดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3400-1002

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
(Presentation Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. มีทักษะในเลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงาน
3. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. เลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงานไดตามการใชงาน
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และประเภทของการนําเสนอผลงาน การวางแผน เทคนิค
การนําเสนอผลงาน การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3400-1003

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Development Creative)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค
3. มีทักษะในการนําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานและมีเจตคติ
ที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2. แสดงความรูเกีย่ วกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค
3. นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงานไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค องคประกอบของความคิด
สรางสรรค นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน
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ประเภทวิชาคหกรรม

3400-1004

การจัดการงานวิชาชีพ
(Vocational Management)

2-0-2

จุดประสงครายวิชาเพือ่ ให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. รูและเขาใจ การวิเคราะหงานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. มีทักษะในการดําเนินงานธุรกิจ และการบริการดานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
5. มีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณดานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. ดําเนินงานธุรกิจและการบริการในงานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุร กิจ วิเคราะหงานตามกระบวนการ
จัดการงานวิชาชีพ ดําเนินงานธุรกิจและบริการดานวิชาชีพ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
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ประเภทวิชาคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3404-2001
3404-2002
3404-2003
3404-2004
3404-2005
3404-2006
3404-2007

โภชนาการเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
ความปลอดภัยในงานอาหาร
อาหารไทย
ขนมไทย
การแปรรูปอาหาร
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
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2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2001

โภชนาการเพื่อชีวิต
(Nutrition of Life)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการ ปญหาภาวะโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน อาหารครบมาตรฐาน
การกําหนดรายการอาหารและคํานวณคุณคาอาหาร อาหารเฉพาะโรค อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
2. เขาใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ ความตองการปริมาณสารอาหาร
ของบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ การกําหนดอาหาร การคํานวณความตองการสารอาหาร การใช
ตารางสารอาหารและการประกอบอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ และอาหารเฉพาะโรค
3. สามารถกําหนดอาหารและคํานวณความตองการปริมาณสารอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะ
พิเศษ และอาหารเฉพาะโรคจากตารางแสดงคุณคาอาหารของไทย และตารางอาหารแลกเปลี่ยน
4. สามารถประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ และอาหารเฉพาะโรคตามหลัก
โภชนาการ
5. ตระหนักและเห็นคุณคาถึงความสําคัญของโภชนาการสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ
นําความรูดานโภชนาการไปใชเปนพื้นฐานการเรียนวิชาชีพอาหารและใชในชีวิตประจําวัน
6. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ย วกับหลักโภชนาการ ภาวะโภชนาการ อาหารครบมาตรฐาน อาหารเฉพาะโรค
อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
2. คํานวณคุณคาอาหาร กําหนดรายการอาหาร ตามรายการอาหารแลกเปลี่ยนและตารางแสดงคุณคา
อาหารของไทย
3. ประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ บุคคลภาวะพิเศษ อาหารเฉพาะโรค ตามหลักโภชนาการ
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักโภชนาการ ปญหาภาวะโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน อาหารครบ
มาตรฐาน การกําหนดรายการอาหารและคํานวณคุณคาอาหาร อาหารเฉพาะโรค อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
การประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ และอาหารเฉพาะโรค
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2002

วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
(Cooking Science)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสราง สวนประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของอาหาร
และหลักการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ
2. เขา ใจหลักการทดลองอาหาร การวางแผนการทดลอง การดําเนินงาน การวัดและประเมินผล
การรายงานผลการทดลอง การจัดทําตํารับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. สามารถคนควา ทดลองและประกอบอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสราง สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหาร
2. ประกอบอาหารประเภทตาง ๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง สวนประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ
ของอาหาร หลัก การทดลอง การวางแผนการทดลอง การดําเนินงาน การวัดและประเมินผลการสรุปผล
การรายงานผลการทดลอง การจัด ทํา ตํา รับมาตรฐาน การทดลองและประกอบอาหารประเภทตาง ๆ
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2003

ความปลอดภัยในงานอาหาร
(Food Hygiene and Safety)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการปองกัน
2. เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตาม หลักเกณฑวิธีการที่ดี
GMP GHP HACCP และ ISO และการขออนุญาตผลิตอาหาร
3. เขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหาร การปนเปอนในอาหาร การใชวัตถุเจือปนใน อาหาร และการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุ และการปองกันอุบัติเหตุ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตามหลัก เกณฑที่ดี
การปนเปอน วัตถุเจือปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการปองกันจากการปฏิบัติงาน
อาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑที่ดี GMP
GHP HACCP และ ISO การขออนุญาตผลิตอาหาร สุขอนามัยอาหารการปนเปอนในอาหาร การใชวัตถุเจือ
ปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2004

อาหารไทย
(Thai Food)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และการประยุกตใ ช
เทคโนโลยี การจัดรายการอาหารไทยในโอกาสตาง ๆ เทคนิคการประกอบอาหารไทย การดัดแปลง
อาหารเหลือใช การจัดตกแตง คิดตนทุน ตํารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และประยุกตใชเทคโนโลยีในการประกอบอาหารไทย
3. สามารถประกอบอาหารไทยในโอกาสตาง ๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี จัดตกแตง
คิดตนทุน จัดทําตํารับมาตรฐาน และนําเสนอและจัดจําหนาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การจัดอาหารไทยในโอกาสตางๆ เทคนิคการ
ประกอบอาหาร การดัดแปลงอาหารเหลือใช การจัดตกแตง คิดตนทุน การทําตํารับมาตรฐาน
และจัดแสดงผลงาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณและประยุกตใชเทคโนโลยีในการประกอบ
อาหารไทย
3. เตรียมและประกอบอาหารไทยในโอกาสตางๆ
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ การจัดรายการ
อาหารไทยในโอกาสตาง ๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี เทคนิคการประกอบอาหารไทย
การประกอบอาหารไทย การดัดแปลงอาหารเหลือใช การจัดตกแตงอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทย
คิดตนทุน จัดทําตํารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2005

ขนมไทย
(Thai Desserts)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขา ใจเกี่ย วกั บประเภทขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลือ กวัตถุดิ บ
เครื่องมืออุปกรณและประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบขนมไทย เทคนิคการทําขนมไทย การจัดตกแตง
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุภัณฑ คิดตนทุน จัดทําตํารับมาตรฐาน และการจัดแสดงผลงาน
2. สามารถเตรียมวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณสําหรับทําขนมไทย
3. สามารถทําขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี จัดตกแตง พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ
คิดตนทุน จัดทําตํารับ มาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทขนมไทย วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ เทคนิคการทําขนมไทย การจัด
ตกแตง พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ คิดตนทุน และการจัดแสดงผลงาน
2. เตรียมและประกอบขนมไทย จัดตกแตง จัดทําตํารับมาตรฐาน บรรจุภัณฑ คิดตนทุน และจัดแสดง
ผลงาน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลือกวัตถุดิบและ
เครื่องมืออุปกรณสําหรับทําขนมไทย เทคนิคการทําขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การทํา
ขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแตง พัฒ นาผลิตภัณ ฑข นมไทย บรรจุภัณ ฑ
คิดตนทุน จัดทําตํารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2006

การแปรรูปอาหาร
(Food Processing)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการเตรียม หลัก การจัดการตอวัตถุดิบกอนการแปรรูป การแปรรูปอาหารดวย
วิธีการทําแหงและรมควัน การหมัก การใชอุณหภูมิสูง การใชอุณหภูมิต่ํา การฉายรังสี และการใช
สารเคมี การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ คิดตนทุน และการ
บรรจุภัณฑ
2. สามารถแปรรูปอาหารแหงและการรมควัน การหมัก การใชอุณหภูมิสูง การใชอุณหภูมิต่ํา การใช
สารเคมีในอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเก็บรัก ษาผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ คิดตนทุน
บรรจุภัณฑ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ การคิดตนทุน และการบรรจุภัณฑ
2. แปรรูปอาหารตามชนิดและวิธีการตามกระบวนการแปรรูปอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการตอวัตถุดิบกอนการแปรรูป การทําแหงและรมควัน การหมัก การใช
อุณหภูมิสูง การใชอุณหภูมิต่ํา การฉายรังสี และการใชสารเคมีในอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ การคิดตนทุน และการบรรจุภัณฑ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2007

ผลิตภัณฑเบเกอรี่
(Bakery Products)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ เครื่อ งมืออุปกรณ และเทคโนโลยีสําหรับผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ คิดตนทุน การทําตํารับมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ และการบรรจุภัณฑ
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณและประยุกตใชเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
3. สามารถผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภทตาง ๆ ทําตํารับมาตรฐาน และคิดตนทุน
4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ ทําตํารับมาตรฐาน เลือกใชบรรจุภัณฑ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณ ฑ
เบเกอรี่
2. ผลิต ผลิตภัณฑเบเกอรี่ พัฒนา ควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ คิดตนทุน และทําตํารับมาตรฐาน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับผลิตผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ การคิดตนทุน การทําตํารับมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ และการบรรจุภัณฑ
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ประเภทวิชาคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานอาหารและโภชนาการ
3404-2101
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3404-2102
สรีรวิทยา
3404-2103
เคมีอาหาร
3404-2104
ครัวและเครื่องใชในงานอาหาร
3404-2105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
3404-2106
โภชนบําบัด
3404-2107
อาหารโรงพยาบาล
3404-2108
อาหารปลอดสารพิษ
3404-2109
อาหารตานโรค
3404-2110
อาหารแคลอรี่ต่ํา
3404-2111
อาหารชีวจิต
3404-2112
อาหารเพื่อสุขภาพ
3404-2113
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3404-2114
อาหารกับวัฒนธรรม
3404-2115
อาหารไทยโบราณ
3404-2116
ขนมไทยในงานประเพณี
3404-2117
ขนมไทยในวรรณคดี
3404-2118
การจัดการธุรกิจขนมไทย
3404-2119
การจัดการธุรกิจเบเกอรี่
3404-2120
เคกและการแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ
3404-2121
ศิลปะการออกแบบและตกแตงอาหาร
3404-2122
ธุรกิจการจัดเลี้ยง
3404-2123
อาหารฟวสชั่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

2-3-3
2-0-2
3-0-3
1-3-2
2-3-3
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3
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3404-2124
3404-2125
3404-2126
3404-2127
3404-2128
3404-2129
3404-2130
3404-2131

อาหารตะวันตก
อาหารจานรอน
อาหารฮาลาล
อาหารอาเซียน
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ศิลปะการผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม
คอมพิวเตอรในงานอาหาร

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

สาขางานการแปรรูปอาหาร
3404-2201
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3404-2202
เทคโนโลยีการหมัก
3404-2203
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3404-2204
อาหารแชแข็ง
3404-2205
การแปรรูปธัญพืช
3404-2206
การแปรรูปผักและผลไม
3404-2207
การแปรรูปเนื้อสัตว
3404-2208
การแปรรูปน้ํานม
3404-2209
การจัดการผลพลอยไดและของเหลือ
3404-2210
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3404-2211
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร

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

สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
3404-2301 การจัดการอาหารในเรือ
3404-2302 การประกอบอาหารไทย
3404-2303 อาหารนานาชาติ
3404-2304 อุปกรณและเครื่องใชในเรือเดินทะเล
3404-2305 ความรูทกั ษะพื้นฐานการปฏิบัติงานในเรือเดินทะเล
3404-2306 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารในเรือเดินทะเล

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

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

ภาษาอังกฤษทางทะเล
การบริหารจัดการงานอาหารในเรือเดินทะเล
งานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล 1
งานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล 2
งานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล ......
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*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขางานอาหารและโภชนาการ
3404-2101

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
(Food Products Development)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ การประเมินคุณภาพและการยอมรับ
ผลิตภัณฑ การคนควา ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัย
การนําเสนอและการเผยแพร
2. สามารถประเมินคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ควบคุมคุณภาพ เขียนราย
งานวิจัย นําเสนอ และเผยแพร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2. เขียนรายงานวิจัย และนําเสนองานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การประเมินคุณภาพ และ
การยอมรับผลิตภัณฑอาหา การคนควา ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเขียนรายงาน
วิจัย การนําเสนอและเผยแพร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2102

สรีรวิทยา
(Anatomy and Physiology)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย เนื้อเยื่อ ระบบโครงราง ระบบกลามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียน ระบบการหายใจ ระบบการยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ
และระบบตอมไรทอ
2. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบตางๆของมนุษย
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย เนื้อเยื่อ ระบบโครงราง ระบบกลามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียน ระบบการหายใจ ระบบการยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ และระบบ
ตอมไรทอ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2103

เคมีอาหาร
(Food Chemistry)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีของสารอาหาร การวิเคราะหสารอาหาร ชนิดของวัตถุเจือปน
อาหาร และสารปนเปอนในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีผลตอคุณภาพของอาหาร
2. สามารถวิเคราะหสารอาหาร ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบ โครงสรางทางเคมี คุณสมบัติทางเคมีแ ละทางกายภาพของ
สารอาหาร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสารอาหาร และตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางทางเคมีข องสารอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ของสารอาหาร การวิเคราะหสารอาหาร ชนิดของวัตถุเจือปน และสารปนเปอนในอาหาร การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีที่มีผลตอคุณภาพของอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2104

ครัวและเครือ่ งใชในงานอาหาร
(Kitchen and Cooking Equipment)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดครัวรูปแบบตาง ๆ ตามลักษณะของงาน สุขลัก ษณะของหองครัวที่ดี ลัก ษณะ
สวนประกอบของเครื่องใชในงานอาหาร และการดูแลรักษา
2. สามารถเลือกใชเครื่องใชไดถูกตองกับประเภทของงานและดูแลรักษาถูกวิธี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับครัวและเครื่องใชในงานอาหาร
2. ใช และบํารุงรักษา เครื่องใชในงานอาหาร ตามลักษณะของงาน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดหองครัวตามลักษณะงาน สุขลักษณะของหองครัวประเภท
ลักษณะและสวนประกอบของเครื่องใชในงานอาหาร วิธีการใช การดูแลรักษา และความปลอดภัย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2105

โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ และผูปวย
2. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การคํ า นวณความต อ งการพลั ง งาน สารอาหารและกํ า หนดรายการอาหาร
การประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ ผูปวยและอาหารโรงพยาบาล
3. สามารถคํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและกํา หนดรายการอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ
บุคคลภาวะพิเศษและผูปวย
4. สามารถประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ ผูปวย และอาหารโรงพยาบาล
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาวะโภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ และผูปวย
2. คํานวณความตองการพลังงาน และประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ และผูปวย
ตามหลักเกณฑ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของบุคคลวัยตางๆ บุค คลภาวะพิเศษ และผูปวย อาหาร
โรงพยาบาล คํานวณความตองการพลังงาน สารอาหารและการกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหาร
บุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ ผูปวย และอาหารโรงพยาบาล
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2106

โภชนบําบัด
(Diet Therapy)

2 -3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล อาหารบําบัดโรค วิธีการคํานวณและกําหนดอาหารตามรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน
2. สามารถคํานวณและกําหนดอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน
3. สามารถประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบําบัดโรค
4. สามารถเผยแพรความรูดานโภชนบําบัด
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับโรงพยาบาล อาหารบําบัดโรค รายการอาหารแลกเปลี่ยน
2. คํานวณสวนอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน ประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบําบัด
โรค
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล อาหารบําบัดโรค การคํานวณและกําหนดอาหารตามรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน การประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบําบัดโรค
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2107

อาหารโรงพยาบาล
(Food for Patients)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน สาเหตุ อาการ การปองกันและ การ
บําบัดโรค ประเภทและชนิดของอาหารโรงพยาบาล การกําหนดรายการอาหารและการคํานวณ
อาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน การเลือกใชและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร
โรงพยาบาล หลั ก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารโรงพยาบาล การจั ด บริ ก ารอาหาร
โรงพยาบาล และการเก็บรักษาอาหาร
2. สามารถกําหนดรายการอาหารและการคํานวณอาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
3. สามารถเลือก ใช เตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารโรงพยาบาล จัดบริการ ใหคําแนะนําผูปวย และ
เก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการสําหรับผูปวย ประเภทและชนิดของอาหารโรงพยาบาล
2. คํานวณสวนอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน ประกอบอาหารโรงพยาบาลตามหลัก โภชนบําบัด
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักโภชนาการสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน สาเหตุ อาการ การปองกันและ
การบําบัดโรค ประเภทและชนิดของอาหารโรงพยาบาล การกําหนดรายการอาหารและการคํานวณอาหาร
จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน การเลือกใชและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารโรงพยาบาล หลักการ
และเทคนิ ค การประกอบอาหารโรงพยาบาล การจั ดบริ ก ารอาหารโรงพยาบาล ให คํา แนะนํ า กั บ ผูป ว ย
และการเก็บรักษาอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2108

อาหารปลอดสารพิษ
(Organic Food)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการของอาหารปลอดสารพิษ สารเคมี สารปนเปอนในอาหาร วงจรการบริโภค
แหลงที่มาของอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารปนเปอนในอาหาร มาตรฐานอาหาร การเลือกวัตถุดิบ
เครื่องมืออุปกรณ
2. สามารถประกอบอาหารใหปลอดสารพิษ การปองกัน เก็บรักษาอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับอาหารปลอดสารพิษ สารเคมี สารปนเปอน และอาหารปลอดภัย
2. ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร ตามหลักอาหารปลอดภัย
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของอาหารปลอดสารพิษ สารเคมี สารปนเปอนในอาหาร วงจรการ
บริโภค แหลงที่มาของอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารปนเปอนในอาหาร มาตรฐานอาหาร การเลือกวัตถุดิบ
เครื่องมืออุปกรณ การประกอบอาหารใหปลอดสารพิษ การปองกัน และการเก็บรักษาอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2109

อาหารตานโรค
(Food Against Disease)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขา ใจเกี่ยวกับ สาเหตุและอาการของโรคที่พบมากในปจจุบัน การปอ งกันและรักษาด วยอาหาร
อาหารเฉพาะโรค การกําหนดอาหาร และคิดคํานวณความตองการพลัง งานและสารอาหารของ
อาหารตานโรคตามตารางอาหารแลกเปลี่ยน เลือก ใช วัตถุดิบ ในการประกอบอาหารตานโรค
2. สามารถเลือก ใช วัตถุดิบ ประกอบอาหารตานโรค
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรค การปองกันและรักษาดวยอาหาร
2. คํา นวณคุ ณ ค า อาหาร กํ า หนดรายการอาหาร ประกอบอาหารต า นโรคจากรายการอาหาร
แลกเปลี่ยน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรคที่พบมากในปจ จุบัน การปองกันและรัก ษาดว ย
อาหาร อาหารเฉพาะโรค การกําหนดอาหาร คํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารของอาหารตานโรค
ตามตารางอาหารแลกเปลี่ยน เลือก ใช วัตถุดิบ ในการประกอบอาหารตานโรค และฝกปฏิบัติอาหารตานโรค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2110

อาหารแคลอรี่ต่ํา
(Low Calories Food)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับอาหารแคลอรี่ต่ํา การกําหนดพลังงานและคํานวณสารอาหารตามความตองการจาก
รายการอาหารแลกเปลี่ยน
2. สามารถประกอบอาหารแคลอรี่ต่ํา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ อาหารแคลอรี่ต่ํา การกําหนดพลังงานและคํานวณสารอาหารตามความตองการ
จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน
2. ปฏิบัติอาหารแคลอรี่ต่ําตามหลักการ
3. ประยุกตใชหลักการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารแคลอรี่ต่ํา การกําหนดพลังงานและคํานวณสารอาหารตามความตองการ
จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน และการประกอบอาหารแคลอรี่ต่ํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2111

อาหารชีวจิต
(Macrobiotic Food)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของอาหารชีวจิต เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ การใชวัตถุดิบ
ทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารชีวจิต หลักการประกอบอาหารชีวจิต การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ชีวจิต นําเสนอการจัดตกแตง บรรจุภัณฑ และ การเก็บรักษาอาหาร
2. สามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน
3. สามารถประกอบอาหารชีวจิต การจัดตกแตง การเลือกใชบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชีวจิต
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ความหมาย ประโยชน เครื่องมือ อุปกรณ วัตถุดบิ หลักการประกอบอาหาร
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหาร และนําเสนออาหารชีวจิต
3. ประกอบอาหารชีวจิตตามหลักและวิธีการ
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของอาหารชีวจิต การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ
การเตรียมและการเก็บรัก ษาวัตถุดิบ การเลือ กใชวัตถุดิบทดแทน ลัก ษณะที่ดีข องอาหารชีวจิต หลัก การ
ประกอบอาหารชีวจิต การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชีวจิต นําเสนอ การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการเก็บ
รักษาอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2112

อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณคาทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ การเลือกใช
วัตถุดิบ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติ อาหารลดน้ําหนัก และอาหารชีวจิต
2. สามารถเลือกใชวัตถุดิบ และผลิต ภัณ ฑที่ใชทดแทนสําหรับประกอบอาหารเพื่อสุข ภาพอาหาร
มังสวิรัติ อาหารลดน้ําหนัก และอาหารชีวจิต
3. สามารถประกอบ ดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติ อาหารลดน้ําหนัก และอาหารชีวจิต
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณคาทางโภชนาการ วัตถุดิบของอาหารเพื่อ
สุขภาพ
2. ประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติ อาหารลดน้ําหนัก ชีวจิตและจัดจําหนาย
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณคาทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ
การเลือกใชวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ใชทดแทน การประกอบและดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติ
อาหารลดน้ําหนัก และอาหารชีวจิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2113

อาหารและเครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพ
(Food and Drink for Health)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณคาทางโภชนาการของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ การเลือกใชวัตถุดิบ การประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2. สามารถเลือกใชวัตถุดิบ และผลิตภัณ ฑที่ใชทดแทนสําหรับประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ
3. สามารถประกอบ และดัดแปลงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และการเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณคาทางโภชนาการของอาหารและเครื่องดื่ ม
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑที่ใชทดแทนของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2. ประกอบอาหาร ดัดแปลงอาหารและเครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพ เก็บรักษา
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณคาทางโภชนาการของอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุข ภาพ การเลือกใชวัตถุดิบ และผลิตภัณฑที่ใ ชทดแทน การประกอบและดัดแปลงอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ และการเก็บรักษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2114

อาหารกับวัฒนธรรม
(Food and Culture)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารชาติตาง ๆ การเลือก ใช วัตถุดิบ และเครื่องมือ
อุปกรณ หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร การประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลักวัฒนธรรม
และประยุกตเพื่อการบริโภค การจัดทําตํารับมาตรฐาน และการจัดตกแตง
2. สามารถเลือก ใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ ทําตํารับมาตรฐาน
3. สามารถประกอบอาหาร จัดตกแตง และประยุกตอาหารเพื่อการบริโภค
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณและวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
ชาติตา ง ๆ
2. ประกอบอาหารตามวัฒนธรรม จัดตกแตง และประยุกตอาหารเพื่อการบริโภค
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารชาติตาง ๆ การเลือก ใช วัตถุดิบ และ
เครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร การประกอบอาหารที่ถูก ตองตามหลักวัฒนธรรม
และประยุกตเพื่อการบริโภค การจัดทําตํารับมาตรฐาน และการจัดตกแตง
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2115

อาหารไทยโบราณ
(Traditional Thai Food)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติและประเภทอาหารไทยโบราณ การเลือกใชวัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ
ลักษณะที่ดีของอาหารไทยโบราณ การจัดสํารับอาหารไทยโบราณ การจัดทําตํารับอาหาร เทคนิค
การประกอบอาหารไทยโบราณ การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือก ใชวัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ
3. สามารถประกอบและจัดสํารับอาหารไทยโบราณ ทําตํารับมาตรฐาน จัดตกแตงอาหาร และการเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับประวัติ ประเภทอาหารไทยโบราณ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ ลัก ษะที่ดี
เทคนิคการประกอบอาหารไทยโบราณ
2. ประกอบอาหาร จัดตกแตง และจัดสํารับอาหารไทยโบราณ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและประเภทอาหารไทยโบราณ การเลือก ใชวัตถุดิบ และเครื่องมือ
อุปกรณ ลักษะที่ดีของอาหารไทยโบราณ การจัดสํารับอาหารไทยโบราณ การจัดทําตํารับอาหาร เทคนิคการ
ประกอบอาหารไทยโบราณ การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2116

ขนมไทยในงานประเพณี
(Traditional Thai Dessert)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขา ใจเกี่ยวกับประเพณีตาง ๆ ของไทย ขนมไทยที่ใชใ นงานประเพณี การเลือกใชวัตถุดิบและ
เครื่องมืออุปกรณ การใชวัตถุดิบทดแทน การจัดทําตํารับมาตรฐานขนมไทย เทคนิค การทําขนม
ไทยในงานประเพณี การจัดตกแตงและการนําเสนอขนมไทยในงานประเพณี บรรจุภัณฑ
2. สามารถเลือกใชวัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ
3. สามารถประกอบ จัดตกแตงอาหาร และนําเสนอขนมไทยโบราณ ทําตํารับมาตรฐาน การเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเพณีตาง ๆ ของไทย ขนมไทยที่ใชใ นงานประเพณี การใชวัตถุดิบและ
เครื่องมือ อุปกรณ และการจัดทําตํารับมาตรฐาน
2. ประกอบขนมไทย จัดตกแตง เก็บรักษา นําเสนอ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีตาง ๆ ของไทย ขนมไทยที่ใชในงานประเพณี การเลือก ใชวตั ถุดิบ
และเครื่องมืออุปกรณ การใชวตั ถุดิบทดแทน การจัดทําตํารับมาตรฐานขนมไทย เทคนิคการทําขนมไทยใน
งานประเพณี การจัดตกแตงและการนําเสนอขนมไทยในงานประเพณี บรรจุภณ
ั ฑ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2117

ขนมไทยในวรรณคดี
(Thai Desserts in Literature)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีที่เกี่ยวของกับขนมไทย การเลือกใชวัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ การจัดทํา
ตํารับขนมไทยในวรรณคดี เทคนิคการทํา ขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแตงและการนําเสนอ
ขนมไทย การเก็บรักษา และการบรรจุภัณฑ
2. สามารถเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ การทําตํารับมาตรฐาน การเก็บรักษา
3. สามารถประกอบ จัดตกแตงอาหาร และนําเสนอขนมไทยในวรรณคดี
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวรรณคดีที่เกี่ยวของกับขนมไทย วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ
2. ประกอบขนมไทยในวรรณคดี เทคนิคการการทําขนม การจัดตกแตง นําเสนอขนมไทยในวรรณคดี
การทําตํารับมาตรฐาน การเก็บรักษา และการบรรจุภัณฑ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณคดีที่เกี่ยวของกับขนมไทย การเลือก ใชวัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ
การจัดทําตํารับขนมไทยในวรรณคดี เทคนิคการการทําขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแตงและการนําเสนอ
ขนมไทย การเก็บรักษา และการบรรจุภัณฑ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2118

การจัดการธุรกิจขนมไทย
(Thai Dessert Management)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลัก การจัดการธุรกิจขนมไทย ความตองการตลาดขนมไทย การเลือกใชวัตถุดิบ
และเครื่องมืออุปกรณ ลักษณะที่ดีของขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่อธุรกิจ การจัดตกแตง
และนําเสนอ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดจําหนาย
2. สามารถเลือก ใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ
3. สามารถประกอบ จัดตกแตงอาหาร นําเสนอและจัดจําหนายขนมไทยเพื่อธุรกิจ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจขนมไทย วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และลักษณะที่ดี
ของขนมไทย
2. ประกอบขนมไทยเชิงธุรกิจ จัดตกแตง การบรรจุภัณฑ เก็บรักษา นําเสนอและจัดจําหนาย
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจขนมไทย ความตองการตลาดของขนมไทย การเลือกใช
วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ ลักษณะที่ดีของขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่อธุรกิจ การจัดตกแตงและ
นําเสนอ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และจัดจําหนาย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2119

การจัดการธุรกิจเบเกอรี่
(The Bakery Business)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขา ใจเกี่ยวกับ หลัก การจัดการธุรกิจเบเกอรี่ ความตองการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเบเกอรี่
การเลือกใช วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑเบเกอรี่ การผลิตผลิตภัณฑ
เบเกอรี่เพื่อธุรกิจ การตกแตงและนําเสนอ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ
และการจัดจําหนาย
2. สามารถเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ
3. สามารถผลิต ตกแตงผลิตภัณฑ นําเสนอ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเบเกอรี่ และจัดจําหนาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจเบเกอรี่ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และลักษณะที่ดีของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
2. ผลิต ผลิตภัณฑเบเกอรี่เชิงธุรกิจ จัดตกแตง การบรรจุภัณฑ เก็บรักษา นําเสนอและจําหนาย
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจเบเกอรี่ ความตองการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเบเกอรี่
การเลือก ใช วัตถุดิบ และเครื่อ งมืออุปกรณ ลักษณะที่ดีข องผลิต ภัณ ฑเ บเกอรี่ การผลิต ผลิตภัณ ฑเบเกอรี่
เพื่อธุรกิจ การตกแตงและนําเสนอ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจําหนาย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2120

เคกและการแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ
(Cake and Cake Decoration Business)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการผลิตเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ ศึกษาความตองการของตลาด การเลือก
วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีในการผลิตเคกและแตงหนาเคก เทคนิคการผลิตเคกและ
แตงหนาเคก การบริหารจัดการการผลิตเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ การผลิตเคก การเตรียมวัสดุ
สําหรับแตงหนาเคก การแตงหนาเคก การพัฒนารูปแบบเคก การนําเสนอ การบรรจุภัณฑ การเก็บ
รักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดจําหนาย
2. สามารถเตรียม เลือกใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และประยุกตใ ชเทคโนโลยีสําหรับผลิตเคกและ
แตงหนาเคกเชิงธุรกิจ
3. สามารถบริหารจัดการผลิตและพัฒนาเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ ตรวจสอบคุณภาพ เก็บรักษา
และจัดจําหนาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการผลิตเคก และแตงหนาเคก เชิงธุรกิจ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และ
ลักษณะที่ดีของเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ
2. ผลิต พัฒนาเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ การบรรจุภัณฑ เก็บรักษา และจัดจําหนาย
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก การผลิตเคก และแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ ศึกษาความตองการของตลาด
การเลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีในการผลิตเคกและแตงหนาเคก เทคนิคการผลิตเคกและ
แตงหนาเคก การบริหารจัดการการผลิตเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ การผลิตเคก การเตรียมวัสดุสําหรับ
แตงหนาเคก การแตงหนาเคก การพัฒนารูปแบบเคก การนําเสนอ การบรรจุภัณ ฑ การเก็บรักษา
การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดจําหนาย
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2121

ศิลปะการออกแบบและตกแตงอาหาร
(The Art of Food Designs and Garnishing)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักศิลปะการออกแบบ และการตกแตงอาหาร เลือก ใชวัต ถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณในการตกแตงอาหารในโอกาสตาง ๆ
2. สามารถเลือก ใชวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณในการตกแตงอาหาร
3. สามารถออกแบบและตกแตงอาหารในโอกาสตาง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ย วกับหลัก ศิลปะการออกแบบตกแตงอาหาร วัตถุ ดิบ เครื่องมืออุปกรณ ตกแตง
อาหาร
2. ออกแบบและตกแตงอาหารในโอกาสตางๆ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก ศิลปะการออกแบบตกแตง อาหาร การเลือกใชวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณสําหรับตกแตงอาหาร การแกะสลักผัก ผลไม และอื่น ๆ สําหรับตกแตงอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2122

ธุรกิจการจัดเลี้ยง
(Business Meeting)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยง การวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผล รูปแบบการจัดเลี้ยง
แบบไทยและสากล การเลือกและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ การจัดรายการอาหาร การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม คิดตนทุนและกําหนดราคา
2. สามารถเลือกและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดเลี้ยงรูปแบบตาง ๆ
3. สามารถจัดงานเลี้ยงรูปแบบตาง ๆ และจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยง การวางแผนการดําเนินงานและประเมินผล รูปแบบการจัดเลี้ยง
วัสดุ อุปกรณ การจัดรายการอาหาร คิดตนทุนและกําหนดราคา
2. ผลิตและบริการอาหารและเครื่องดื่มในเชิงธุรกิจ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยง การวางแผนการดําเนินงานและประเมินผล รูปแบบการจัดเลี้ยง
แบบไทยและสากล การเลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดรายการอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การคิดตนทุนและกําหนดราคา การดําเนินงานจัดเลี้ยงและบริการ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2123

อาหารฟวสชั่น
(Fusion Food)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักศิลป การออกแบบ ลักษณะอาหาร วัฒนธรรมของอาหารแตละชาติ ศิลปะการ
ประกอบอาหาร การจัดตกแตงอาหาร และประยุกตเปนอาหารแนวใหมตามสมัยนิยม
2. สามารถประกอบอาหาร จัดตกแตงอาหาร และประยุกตเปนอาหารแนวใหม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักศิลป การออกแบบ ลักษณะอาหาร วัฒนธรรมของอาหารแตละชาติ ศิลปะ
การประกอบอาหาร และประยุกตเปนอาหารแนวใหมตามสมัยนิยม
2. ประกอบอาหาร จัดตกแตงอาหาร และประยุกตเปนอาหารแนวใหม
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักศิลป การออกแบบ ลัก ษณะอาหาร วัฒนธรรมของอาหารแตล ะชาติ
ศิลปะการประกอบอาหาร การจัดตกแตงอาหาร และประยุกตเปนอาหารแนวใหมตามสมัยนิยม
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2124

อาหารตะวันตก
(Western Cuisines)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ หลักการประกอบอาหารตะวันตก การประกอบ
อาหารตะวันตกประเภทตางๆ คําศัพทที่เกี่ยวของ การประยุกตใชวัตถุดิบในทองถิ่น การจัดรายการ
อาหาร การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาหารตะวันตก
3. สามารถประกอบอาหารตะวันตก จัดรายการอาหาร จัดตกแตง และเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ คําศัพทที่เกี่ยวของ และหลักการประกอบ
อาหารตะวันตก
2. ประกอบอาหารตะวันตก การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับ การเลือ กวัต ถุดิบและเครื่องมือ อุป กรณใ นการประกอบอาหารตะวัน ตก
หลักการประกอบอาหารตะวันตก คําศัพทที่เกี่ยวของ การประยุกตใ ชวัตถุดิบในทองถิ่น การประกอบอาหาร
ตะวันตกประเภทน้ําสตอก ซอส ซุป สลัด ไข เนื้อสัตว ผัก การจัดตกแตง การจัดรายการอาหาร และการเก็บรักษา
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2125

อาหารจานรอน
(Hot Dishes)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับลักษณะของอาหารจานรอน การเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ ลัก ษณะที่ดี
ของอาหารจานรอน การใชวัตถุดิบทดแทน เทคนิคการประกอบอาหารจานรอนอยางสงวนคุณคา
การประกอบอาหารจานรอน การออกแบบตกแตงอาหารจานรอน และการนําเสนอ
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน และเครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาหารจานรอน
3. สามารถประกอบอาหารจานรอน ออกแบบตกแตง และนําเสนอ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับลักษณะของอาหารจานรอน วัตถุดบิ เครื่องมือและอุปกรณ
2. ประกอบอาหารจานรอน ตามกระบวนการผลิต
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบั ติเ กี่ย วกั บลัก ษณะของอาหารจานรอ น การเลือ กวั ตถุ ดิบ เครื่ อ งมือและอุป กรณ
ลักษณะที่ดีของอาหารจานรอน การใชวัตถุดิบทดแทน เทคนิคการประกอบอาหารจานรอนอยางสงวนคุณคา
การประกอบอาหารจานรอน การออกแบบตกแตงอาหารจานรอน และการนําเสนอ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2126

อาหารฮาลาล
(Halals Food)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม ขอปฏิบัติใ นการจัดและประกอบ
อาหารฮาลาล ลักษณะที่ดีของอาหารฮาลาล เลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารฮาลาล คุณคาทางโภชนาการ
(ตอยยิบ) ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยตามมาตรฐานของอาหารฮาลาล
2. สามารถเลือก ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารฮาลาล
3. สามารถประกอบอาหารฮาลาล
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับวัฒ นธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม ขอปฏิบัติในประกอบ
อาหารฮาลาล ลักษณะที่ดีของอาหารฮาลาล วัตถุดิบ คุณคาทางโภชนาการ
2. ประกอบอาหารฮาลาล ตามหลักและกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม ขอปฏิบัติในการจั ดและ
ประกอบอาหารฮาลาล ลัก ษณะที่ดีข องอาหารฮาลาล เลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารฮาลาล คุณคา
ทางโภชนาการ(ตอยยิบ) ถูกสุขอนามัยปลอดภัยตามมาตรฐานของอาหารฮาลาล และฝกปฏิบัติอาหารฮาลาล
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2127

อาหารอาเซียน
(Asian Food)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวัฒ นธรรมอาเซีย น ประเภทและลัก ษณะของอาหารอาเซียน วัตถุดิบ เครื่องมือ
อุปกรณ วัฒ นธรรมการรับ ประทานอาหารอาเซีย น หลัก การและเทคนิค การประกอบอาหาร
อาเซียน การตกแตง นําเสนอ และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือก เตรียมวัตถุดิบ เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. สามารถประกอบอาหารอาเซียน จัดตกแตง นําเสนอ และเก็บรักษาอาหาร
4. เจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ประเภทและลักษณะ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ หลักการ
และเทคนิค การประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแตงและนําเสนอ และการเก็บรักษา
2. ประกอบอาหารอาเซียน ตามหลักและกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ประเภทและลักษณะของอาหารอาเซียน การเลือกและ
เตรียมวัตถุดิบ การเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารอาเซียน หลัก การและเทคนิค
การประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแตงและนําเสนอ และการเก็บรักษา
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2128

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(Healthy Drinks)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและผลิต ลัก ษณะ
ที่ดีของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ การจัดตกแตง การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ
2. สามารถเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. สามารถผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดตกแตง เก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มการจัดตกแตง การเก็บรักษา
และการควบคุมคุณภาพ
2. ผลิต พัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมคุณภาพ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เลือก ใช วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ ในการเตรียม
และผลิต ลักษณะที่ดขี องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม หลักการและเทคนิคการผลิต
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การจัดตกแตง การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2129

ศิลปะการผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(Art of Beverage for Healthy)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม ความหมายของคําศัพทที่ใชในการผสมเครื่องดื่มประเภท
ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการผสมเครื่องดื่ม การเลือกและเตรียม
วัตถุดิบ การเก็บรักษาและการบริการเครื่องดื่ม
2. เขาใจเกี่ยวกับศิลปะการผสมและจัดตกแตงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3. สามารถเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เลือก และเตรียมวัตถุดบิ
4. สามารถประยุกตใชศิลปะในการผสมและจัดตกแตงเครื่องดื่ม เก็บรักษา และบริการเครื่องดื่ม
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับ คําศัพท ประเภทของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ เทคนิค
การผสม และตกแตงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2. ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตกแตง เก็บรักษา และบริการ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการผสมเครื่องดื่ม คําศัพทที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ เทคนิคการผสมและตกแตงเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ การเก็บรักษา และการบริการ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2130

ไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม
(Ice-Cream and Milk Product)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและผลิต
ไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ ประเภทของไอศกรีมและผลิตภัณฑ
น้ํานม ลักษณะที่ดีข องไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํา นม หลักการและเทคนิค การผลิตไอศกรีมและ
ผลิตภัณฑน้ํานม การตกแตง บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
2. สามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. สามารถผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม จัดตกแตง เลือกใชบรรจุภัณฑ และเก็บรัก ษาไอศกรีม
และผลิตภัณฑน้ํานม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ หลัก การและเทคนิค การผลิตไอศกรีมและผลิต ภัณ ฑน้ํานม การตกแต ง
การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
2. ผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานมตามหลักการและวิธีการ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและ
ผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ประเภทของไอศกรีมและผลิตภัณฑ
น้ํานม ลักษณะที่ดีของไอศกรีมและผลิตภัณ ฑน้ํานม หลักการและเทคนิคการผลิตไอศกรีมและผลิตภัณ ฑ
น้ํานม การตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาไอศกรีมและผลิตภัณฑน้ํานม
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2131

คอมพิวเตอรในงานอาหาร
(Computers in food)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สามารถใชคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
3. สามารถประยุกตงานคอมพิวเตอรไปใชในงานอาหาร
4. สามารถใชระบบเครือขายที่เกี่ยวของกับงานอาหาร
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ใชคอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่เกี่ยวของในงานอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร การประยุก ตใชคอมพิวเตอรใ น
งานอาหารและระบบเครือขายงานอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

สาขางานการแปรรูปอาหาร
3404-2201

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
(Processing Technology)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ จัดการวัตถุดิบกอนการแปรรูปอาหาร การทํา แหงและรมควัน การหมัก
การใชอุณ หภูมิสูง การใชอุณ หภูมิต่ํา การฉายรังสี และการใชสารเคมีใ นอาหาร การพัฒ นา
ผลิตภัณฑดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
2. สามารถแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ จัดการวัตถุดิบกอนการแปรรูปดวยกระบวนการเทคโนโลยีการผลิต
2. แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต และควบคุมคุณภาพ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก การ จัดการวัตถุดิบกอนการแปรรูปอาหาร การทําแหงและรมควัน
การหมัก การใชอุณหภูมิสูง การใชอุณหภูมิต่ํา การฉายรังสี และการใชสารเคมีในอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ
ดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2202

เทคโนโลยีการหมัก
(Fermentation Technology)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก หลักการและเทคโนโลยีการหมัก
การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ คุณคาทางอาหารของอาหารหมัก
และผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ
2. สามารถผลิตอาหารหมัก และควบคุมคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพและคุณคาอาหารของ
ผลิตภัณฑอาหารหมัก
2. ผลิตอาหารหมัก และควบคุมคุณภาพตามหลักการ และกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ย วกับ ประเภทของการหมัก จุลิ นทรียที่เ กี่ยวขอ งกับการหมัก หลัก การและ
เทคโนโลยีการหมัก การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และคุณคาทางอาหารของ
อาหารหมัก ผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2203

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
(Beverage Technology)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ สวนประกอบของเครื่องดื่ม หลักการและ เทคโนโลยีการผลิต
เครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. สามารถผลิตเครื่องดื่ม ควบคุมคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภท หลักการ เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องดื่ม
2. ผลิตเครื่องดื่มและควบคุมคุณภาพตามหลักการเทคโนโลยี
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ สวนประกอบของเครื่องดื่ม หลัก การ และเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2204

อาหารแชแข็ง
(Frozen Food)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ชนิดและประเภทของอาหารแชแข็ง การเลือกใชวัตถุดิบ
อุปกรณและเครื่องมือ หลัก และวิธีก ารผลิตอาหารแชแข็ง เทคนิค การประกอบอาหารแชแข็ง
การควบคุมคุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. สามารถควบคุมคุณภาพอาหาร บรรจุภัณฑ และเก็บรักษา
3. สามารถพัฒนาอาหารแชแข็ง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ชนิดและประเภทของอาหารแชแข็งวัตถุดิบ อุปกรณ
เครื่องมือ การควบคุมคุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ
2. ผลิต พัฒนาอาหารแชแข็ง ควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ และเก็บรักษา
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ชนิดและประเภทของอาหารแชแข็ง การเลือกใชวัตถุดิบ
อุปกรณและเครื่องมือ หลัก และวิธีก ารผลิต อาหารแชแข็ง เทคนิ ค การประกอบอาหารแชแ ข็ง การควบคุม
คุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2205

การแปรรูปธัญพืช
(Cereal Processing)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปธัญพืช หลักและ
วิธีการแปรรูปธัญพืช การควบคุมคุณภาพอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร การบรรจุภัณฑ การเก็บ
รักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. สามารถเลือก ใชวัตถุดิบ อุปกรณและประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับแปรรูป ธัญพืช
3. สามารถแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑธัญพืชดวยความรอน ความเย็น และสารเคมี ควบคุมคุณภาพ
บรรจุภัณฑ และเก็บรักษา
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ เทคโนโลยี หลักและวิธีการแปรรูป การควบคุม
คุณภาพอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. แปรรูปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื อกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณแ ละเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปธัญพืช
หลัก และวิธีก ารแปรรูปธัญพืชดวยความรอน ความเย็น และสารเคมี การควบคุมคุณภาพอาหาร วัตถุเจือปน
ในอาหาร การแปรรูปธัญพืช การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2206

การแปรรูปผักและผลไม
(Fruits and Vegetable Processing)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับชนิดและโครงสราง องคประกอบทางเคมีของผักและผลไม สมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมี การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว หลัก การแปรรูปผัก และผลไม การควบคุมคุณภาพ
การเสื่อมเสีย การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชหลังการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. สามารถแปรรูปผัก และผลไมดวยวิธีก ารตางๆ ตลอดจนมีค วามคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ผักและผลไมที่มีผลตอการแปรรูป
2. แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑผักและผลไม
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติเกี่ยวกับชนิดและโครงสรา ง องคประกอบทางเคมีข องผัก และผลไม สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว หลักการแปรรูปผักและผลไม การควบคุมคุณภาพ
การเสื่อมเสีย การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชหลังการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2207

การแปรรูปเนื้อสัตว
(Meat Processing)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและสรีรวิทยาของเนื้อสัตว ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของ
เนื้อสัตว การตัดแตงซากสัตว การเตรียมและจําแนกเนื้อสัตว หลักการแปรรูปเนื้อสัตว และการ
ควบคุมคุณภาพ
2. สามารถแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตว และนําไปประกอบอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ เนื้อสัตวที่มีผลตอการแปรรูป
2. แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตว
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ย วกับ สมบัติท างกายภาพ ทางเคมีข องเนื้อ สัตว สรีร วิทยาของเนื้ อสัตวใ น
อุตสาหกรรม ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของเนือ้ สัตว การตัดแตงซากสัตว การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตวภายหลัง
การฆา การเตรียมและจําแนกเนื้อสัตว การแปรรูปเนื้อสัตว การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณ ฑ
เนื้อสัตว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2208

การแปรรูปน้ํานม
(Dairy Processing)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและสรีรวิทยาของเตานม การสรางน้ํานม องคประกอบทางกายภาพและ
ทางเคมีของน้ํานม การควบคุมคุณภาพ และการเสื่อมเสียของน้ํานม ผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตางๆ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. สามารถแปรรูป ควบคุมคุณภาพน้ํานม และพัฒนาผลิตภัณฑน้ํานม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเตานมที่มีผลตอการแปรรูปน้ํานม
2. แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑน้ํานม
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง และสรีร วิทยาของเตานม การสรางน้ํานม องคประกอบทาง
กายภาพและทางเคมีข องน้ํานม การควบคุมคุณภาพและการเสื่อมเสียของน้ํานม ผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตางๆ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2209

การจัดการผลพลอยไดและของเหลือ
(Management of by Product and Waste)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ หลักการและกระบวนการการจัดการผลพลอยไดและของ
เหลือจากผลิตภัณฑการแปรรูป
2. สามารถวางแผนจัดการผลพลอยไดแ ละของเหลือจากผลิตภัณฑก ารแปรรูป ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความคุมคา ประโยชน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ หลักการและกระบวนการการจัดการผลพลอยได
และของเหลือจากผลิตภัณฑการแปรรูป
2. วางแผนจัดการผลพลอยไดและของเหลือจากผลิตภัณฑการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ หลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ แนวความคิดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ การสํารวจความตองการของผูบริโภค การประเมินผลิตภัณฑ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการทดสอบตลาด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2210

การควบคุมคุณภาพอาหาร
(Food Quality Control)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ขั้นตอนและหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร การสุมตัวอยาง
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพอาหาร การใชเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร การวิเคราะหคุณภาพอาหาร
2. สามารถเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3. สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณ ภาพอาหาร ใชเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห และ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
2. วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญในการควบคุมคุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร
การใชอุปกรณ เครื่องมือ ในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร การสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพอาหารดวยวิธีตาง ๆ และการวิเคราะหคุณภาพอาหาร
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2211

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
(Food Laws and Standards)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี) การขออนุญาตผลิตอาหาร พระราชบัญญัติโรงงาน
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
2. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร ตามหลักเกณฑการผลิตอาหาร
2. ดําเนินการขออนุญาตผลิตอาหารตามมาตรฐานและกฎหมายอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการเรียนอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี) การขออนุญาตผลิตอาหาร พระราชบัญญัติโรงงานพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
3404 – 2301 การจัดการอาหารในเรือเดินทะเล
(Marine Catering)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานในเรือ การจัดรายการอาหารแตละมื้อ การเลือกซื้อ
วัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหาร การผลิตอาหาร การเลือกใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ในงานอาหาร การจัดตกแตงอาหาร การจัดเลี้ยง
2. สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบ เลือกใช อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานอาหาร จัดรายการอาหารแตละ
มื้อ จัดตกแตงอาหาร จัดเลี้ยงและบริการอาหารในเรือเดินทะเล
3.สามารถจัดการสิ่งแวดลอม ขยะ มลพิษ สุขอนามัยและความปลอดภัย การทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใชตามมาตรฐานสากล
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานในเรือ การจัดรายการอาหารแตละมื้อ การเลือกซื้อ
วัตถุดิบ การบรรจุภัณฑอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การผลิตอาหาร การคิดตนทุนและการกําหนด ราคาขาย
2. เลือกซื้อวัตถุดิบ เลือกใช อุปกรณ เครื่องมือเครือ่ งใชในงานอาหาร
3. จัดรายการอาหารแตละมื้อ จัดตกแตงอาหาร จัดเลี้ยงและบริการอาหาร
4.จัดการสิ่งแวดลอม ขยะ มลพิษ สุขอนามัยและความปลอดภัย การทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช
ตามมาตรฐานสากล
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานในเรือ การจัดรายการอาหารแตละมื้อ การเลือกซื้อ
วัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหาร การผลิตอาหาร การเลือกใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใ นงาน
อาหาร การจัดตกแตงอาหาร การจัดเลี้ยงและการจัดการสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2302

การประกอบอาหารไทย
(Thai Catering)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการหลักการและกระบวนการประกอบอาหาร อาหารไทย อาหารวาง อาหาร
จานเดียว ขนมไทย เทคนิคกากรประกอบอาหาร การจัดตกแตงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร
และการดัดแปลงอาหารเหลือใช
2. สามารถในการเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร
3. สามารถในการเตรียมและประกอบอาหารไทย จัดตกแตงอาหาร เก็บรักษาอาหารและ
ดัดแปลงอาหารเหลือใช
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหารไทย อาหารวาง อาหารจานเดียว
และขนมไทย เทคนิคการประกอบอาหาร การจัดตกแตงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร และการ
ดัดแปลงอาหารเหลือใช
2. เลือกวัตถุดิบ และอุปกรณในการประกอบอาหาร
3. ประกอบอาหารประเภทตาง ๆ จัดตกแตงอาหาร เก็บรักษาอาหาร และดัดแปลงอาหารเหลือใช
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหาร อาหารไทย อาหารวาง อาหารจาน
เดียว ขนมไทย เทคนิคกากรประกอบอาหาร การจัดตกแตงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร และการดัดแปลง
อาหารเหลือใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2303

อาหารนานาชาติ
(International Food)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารนานาชาติ การเลือกใชวัตถุดิบ
และอุปกรณเครื่องใช การเตรียมและเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ การจัดและบริการ
อาหารนานาชาติ
2. สามารถในการใชศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
3. สามารถเลือกใชวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องใชในการประกอบอาหารนานาชาติ
4. สามารถประกอบอาหาร จัดอาหารและบริการอาหารนานาชาติ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหารนานาชาติ
2. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
3. เลือกวัตถุดิบและอุปกรณเครื่องใชในการประกอบอาหารนานาชาติ
4. ประกอบอาหาร จัดและบริการอาหารนานาชาติ
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารนานาชาติ การเลือกใชวัตถุดิบ
และอุปกรณเครื่องใช การเตรียมและเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ การจัดและบริการอาหารนานาชาติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2304

อุปกรณและเครื่องใชในเรือเดินทะเล
(Equipment and Utensils in Marine Management)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมายคําศัพทเทคนิคของอุปกรณเครื่องใชในเรือเดินทะเล ประเภทของ
อุปกรณและเครื่องใช การใชและการดูแลรักษา
2. สามารถใชและดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องใชในเรือเดินทะเล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับความหมายคําศัพทของอุปกรณและเครื่องใชในเรือเดินทะเล
ประเภทของอุปกรณและเครื่องใช การใชและการดูแลรักษา
2. ใชและดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องใชในเรือเดินทะเล
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชในเรือเดินทะเล ประเภทของ
อุปกรณและเครื่องใช การใชและการดูแลรักษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2305

ความรูทักษะพื้นฐานการปฏิบตั ิงานในเรือทะเล
(Basic Knowledge and Skills in Marine Management)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับทักษะพืน้ ฐานการปฏิบัติงานในเรือ ตําแหนงงานในเรือ คําศัพทสําหรับ
ผูประกอบอาหารในเรือ ความรูเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การดํารงชีพในเรือ การปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการปองกันอัคคีภยั
2. สามารถดํารงชีพในเรือ
3. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนและปองกันอัคคีภัย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานในเรือ ตําแหนงงานในเรือ คําศัพทสําหรับ
ผูประกอบอาหารในเรือ ความรูเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การดํารงชีพในเรือ การปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการปองกันอัคคีภยั
2. ปฏิบัติงานและดํารงชีพในเรือตามกฎระเบียบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. ปฐมพยาบาลเบื้องตนและปองกันการเกิดอัคคีภัย
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการปฏิบตั ิงานในเรือ ตําแหนงงานในเรือ คําศัพทสําหรับ
ผูประกอบอาหารในเรือ ความรูเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การดํารงชีพในเรือ การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการ
ปองกันอัคคีภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-2306

ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารในเรือเดินทะเล
(English for Food and Beverage in Marine Service)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวกับงานอาหาร ชื่อและประเภทของอาหาร อุปกรณและ
เครื่องปรุงอาหาร วัฒนธรรมชองชาติตาง ๆ การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อใชในงานบริการ
อาหารในเรือ การเขียนรายการอาหาร การเขียนรายงาน การนําเสนอขอมูลและผลงานที่
เกี่ยวของตามสถานการณ
2. สามารถสื่อสาร เขียนรายการอาหาร เขียนรายงาน นําเสนอขอมูลและผลงานที่เกี่ยวของ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในการทํางานในเรือเดินทะเล วัฒนธรรมของ
ชาติตาง ๆ การฟง พูด อาน และเขียน การเขียนรายการอาหาร การเขียนรายงาน การนํา
เสนอขอมูลและผลงานที่เกี่ยวของ
2. สื่อสาร เขียนรายการอาหาร เขียนรายงาน และนําเสนอขอมูลและผลงานที่เกี่ยวของ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวกับงานอาหาร ชื่อและประเภทของอาหาร อุปกรณและ
เครื่องปรุงอาหาร วัฒนธรรมชองชาติตาง ๆ การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อใชในงานบริการอาหารในเรือ การ
เขียนรายการอาหาร การเขียนรายงาน การนําเสนอขอมูลและผลงานที่เกี่ยวของตามสถานกา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

รายวิชาทวิภาคี
สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
3404 – 5301

ภาษาอังกฤษทางทะเล
(Maritime English)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวกับเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
2. มีทักษะในการสื่อสารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวกับเรือเดินทะเลระหวางประเทศ
2. สามารถสื่อสารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศตามหลักสากลได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและกระบวนการสื่อสาร การฝกฟง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่
ใชใ นงานอาชีพโดยใชคํา ศัพทและสํานวนที่เกี่ย วของกับลักษณะงานดานการประกอบอาหาร อุปกรณและ
เครื่องใชในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404 – 5302

การบริหารจัดการงานอาหารในเรือเดินทะเล
(Marine Catering Management )

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติงาน การเลือกซื้อวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหาร
การแปรรูปอาหาร การประกอบอาหาร การเลือกใชอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในงานอาหาร การ
จัดตกแตงอาหาร การจัดเลี้ยง
2. สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบเลือกใช อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานอาหาร จัดรายการ
อาหารประจําวัน จัดตกแตงอาหาร จัดเลี้ยงและบริการอาหารในเรือเดินทะเล การเก็บรักษา
อาหารและการแปรรูปอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับกฎระเบียบการปฏิบัติงาน การเลือกซื้อวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
อาหาร การแปรรูปอาหาร การประกอบอาหาร การเลือกใชอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในงาน
อาหาร การจัดตกแตงอาหาร การจัดเลี้ยง
2. เลือกซื้อวัตถุดิบ เลือกใช อุปกรณ เครื่องมือเครือ่ งใชในงานอาหาร จัดรายการ
อาหารประจําวัน จัดตกแตงอาหาร จัดเลี้ยงและบริการอาหารในเรือเดินทะเล การเก็บรักษา
อาหารและการแปรรูปอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติงาน การเลือกซื้อวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
อาหาร การแปรรูปอาหาร การประกอบอาหาร การเลือกใชอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในงานอาหาร การจัด
ตกแตงอาหาร การจัดเลี้ยง และบริการอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3404-8001
3404-8002
3404-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8001

ฝกงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8002

ฝกงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8003

ฝกงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝก งานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึก และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผูเ รีย นสามารถปฏิบัติงานใหม หรืองานที่ต อ เนื่อ งจากรายวิช า 3404-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3404-8501
3404-8502
3404-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิค ที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึก ษาเพื่อสรางและหรือพัฒ นางานดว ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษ ฐคิดคน หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8502

โครงการ 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิค ที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึก ษาเพื่อสรางและหรือพัฒ นางานดวยกระบวนการทดลอง สํา รวจ ประดิษ ฐคิดคน หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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ประเภทวิชาคหกรรม

3404-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิค ที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึก ษาเพื่อสรางและหรือพัฒ นางานดวยกระบวนการทดลอง สํา รวจ ประดิษ ฐคิดคน หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผูเ รียนสามารถจัดทําโครงการสรา งและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3404-8502 หรือเปน
โครงการใหม)
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ประเภทวิชาคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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ประเภทวิชาคหกรรม

อธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

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

ประเภทวิชาคหกรรม

3000-2001

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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ประเภทวิชาคหกรรม

3000-2002

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัด
และรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

3000-2003

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการ
จัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิ ดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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