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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  

พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดเป้าหมายการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผูส้ําเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา          

มีคุณภาพอยา่งนอ้ย 4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ

และดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ พร้อมทั้งกาํหนดให้การพฒันาหลกัสูตรหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะ การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดัการ

อาชีวศึกษา ตอ้งเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ หรือตามความตอ้งการของสถานประกอบการ

และตลาดแรงงาน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองหลกัสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

นอกจากน้ี ในการจดัการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการได้ออก

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ซ่ึงกําหนดให้ผูเ้รียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร โดยผูเ้รียนแต่ละคนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาด้วย  ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 

โดยสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงไดจ้ดัทาํเกณฑ์และเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

เพื่อใชป้ระเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  สําหรับสถานศึกษา

ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเ้รียนเพื่อการรับรองคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา  
 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กนัยายน 2563 
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• ความเป็นมาของการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ปัจจุบันและอนาคตโลกมีแนวโน้มจะปรับเปล่ียนไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันากาํลังคน

ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ

อิสระ จึงต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของผู ้สําเร็จการศึกษา  ซ่ึงกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ                     

พ.ศ. 2562 ได้กาํหนดคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาต้องครอบคลุมอย่างน้อย                  

4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นความสามารถ  

ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดบัไดก้าํหนดเง่ือนไข 

การสําเร็จการศึกษาของผูเ้รียนไวว้่า ผูเ้รียนตอ้งได้จาํนวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีกาํหนด 

ไวใ้นหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

นอกจากน้ี การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ได้กาํหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละ

สาขาวิชาและสาขางาน ไว ้3 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ดา้นสมรรถนะ

แกนกลางและด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยในส่วนของด้านสมรรถนะแกนกลางและด้านสมรรถนะวิชาชีพ    

ได้จําแนกเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ                        

ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของงานอาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันารายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลท่ีมุ่ง เน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู ้เ รียน                       

ใหมี้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 

ทั้ งน้ี ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรฯ พ.ศ. 2562             

ได้กําหนดให้ผูเ้รียนทุกคนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ       

ทุกรายวิชาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกําหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กําหนด และผู ้เ รียนจะสําเ ร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องเข้า รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                

ในสาขาวิชาและสาขางานท่ีเรียนและผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด   



ก - 2 
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• นิยามศัพท์ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายทัว่ไป) หมายความว่า ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยใช้ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติท่ีบูรณาการกนัอยา่งแนบแน่นเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

สมรรถนะ  (ในความหมายของงานอาชีพ) หมายความว่า ความสามารถในการประยุกต์                       

ใช้ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติัและทกัษะดา้นความคิดในการปฏิบติังาน ให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐาน      

ท่ีตอ้งการของงานอาชีพ 
 

มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ขอ้กาํหนดดา้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพ 

เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ

ประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ตลอดจนลกัษณะนิสัยในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเ้คร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินไวช้ดัเจน พร้อมทั้งจดัดาํเนินการประเมินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผูท้าํหน้าท่ีรับผิดชอบ         

ในการอาํนวยการ ติดตามและกาํกบัดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 

• แนวคิดในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 มีแนวคิด 

ในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. การประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผูส้ําเร็จการศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพของหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงโดยภาพรวมประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ในหลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการ

วิเคราะห์เบ้ืองตน้ รวมทั้งมีความรู้ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสารเบ้ืองตน้ได ้  

1.2 ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เคร่ืองมือและวัสดุ 

ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา และทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั 

1.3 ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) 

หมายถึง สามารถปฏิบติังานตามแบบแผน ปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ซับซ้อน ให้คาํแนะนําพื้นฐาน 

ท่ีตอ้งใช้การตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง ประยุกต์ใช้ความรู้ 

ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบติังานในบริบทใหม่ 

รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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2. การวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละสมรรถนะนั้ น ในด้านความรู้จะวัด                  

จากความรู้ท่ีผูเ้รียนนํามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านทักษะจะวดัจากการปฏิบัติงาน              

ตามสมรรถนะของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาํหนด  

รวมถึงการประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังาน และผลสาํเร็จของงานตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดดว้ย 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัความสามารถ 

ของผู ้เข้า รับการประเมินได้ครบทุกพฤติกรรม ทั้ งด้านความรู้  ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย  

โดยจะเป็นการประเมินในลกัษณะการประมวลความรู้ท่ีเรียนรู้มาทั้งหมดในภาพรวมตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดบั 
 

• เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

เ น่ืองจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต้องวัดความสามารถของผู ้เ รียนทั้ งด้านความรู้                    

ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย จึงต้องมีการประเมินทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยใช้เค ร่ืองมือ                            

ท่ีหลากหลาย ตามลกัษณะของวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ดงัน้ี 
 

1. การประเมินภาคทฤษฎี  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ         

ในแต่ละระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการประเมินไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้-ความจาํ 

ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การประมาณค่าและการคิดสร้างสรรค์ เค ร่ืองมือท่ีนิยมใช้                      

ไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ และแบบทดสอบความเรียง  

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีน้ี ควรวัดในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ไม่ตํ่ากว่าระดับความเข้าใจ และตวัเคร่ืองมือตอ้งสามารถเร้าให้ผูเ้ขา้รับการประเมินใช้ความคิดในการตอบ 

ขอ้ปัญหาใหม้ากท่ีสุด 
 

2. การประเมินภาคปฏิบัติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ 

หรือทักษะในการทํางานของผู ้เข้ารับการประเมิน ลักษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบประเมิน                      

การปฏิบติังาน โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินและเกณฑผ์า่นการประเมินไวช้ดัเจน ทั้งน้ี เคร่ืองมือประเมิน

ภาคปฏิบติัจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ ควรวดัในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้           

ไม่ตํ่ากว่าระดับการนําไปใช้ โดยผูเ้ขา้รับการประเมินสามารถรู้ล่วงหนา้ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความลบั 
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• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านความรู้หรือภาคทฤษฎ ี
 

การสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรแต่ละระดับ จะต้องสอดคล้อง                     

กับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้                

ทกัษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะ       

ท่ีพึงประสงค์ การสร้างเคร่ืองมือประเมินจึงควรคํานึงถึงหลักการวัดผลการศึกษา เพื่อให้ได้เคร่ืองมือ                          

ท่ีสามารถวดัไดจ้ริงและยุติธรรมสําหรับผูรั้บการประเมิน และเพื่อให้ผลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินถูกตอ้ง 

เช่ือถือได ้ซ่ึงมีหลกัการสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 

1. ลกัษณะของแบบทดสอบหรือแบบประเมิน 
 

แบบทดสอบหรือแบบประเมินดา้นความรู้หรือภาคทฤษฎี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1 ความตรงหรือความเท่ียงตรง (Validity) เป็นลกัษณะสําคญัท่ีสุดของแบบทดสอบ อธิบาย

ระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยใชเ้คร่ืองมือแต่ละประเภท ความตรงของคะแนนขึ้นอยู่กบัความพอเพียง

ของตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแทนความรู้เป็นสําคญั เคร่ืองมือท่ีดีควรจะให้คะแนนตามงานท่ีเป็นตวัแทน เคร่ืองมือ      

ท่ีมีความตรงสูงจะตอ้งพฒันาตามกระบวนการท่ีเป็นระบบของการพฒันาเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ นิยามขอบเขตงาน     

ท่ีจะวดัใหช้ดัเจน เตรียมการกาํหนดงานเขียนขอ้สอบ พิจารณาสร้างตวัแทน  ขอ้กระทงหรืองานในแบบทดสอบ

ท่ีสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือใชเ้คร่ืองมือวดันั้นทดสอบผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

ผลการประเมินจึงจะเช่ือถือไดจ้ริง 

1.2 ความเ ท่ียงหรือความเ ช่ือมั่น  (Reliability)  เ ป็นความคงท่ีหรือความคงเส้นคงวา                     

ในการวดัของเคร่ืองมือวดั ตวัอย่างเช่น ผูเ้รียนได้คะแนนจากการทดสอบของเคร่ืองมือชุดหน่ึง 80 คะแนน      

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หมายความว่า 80 เป็นตัวแทนการปฏิบัติการสอบได้ถูกต้องของผู ้เ รียน                        

ถ้า เคร่ืองมือมีความเท่ียงสูงเ ม่ือทดสอบผู ้เ รียนด้วยเคร่ืองมือชุดเดิมในระยะเวลาต่างกันพอสมควร  

หรือนําเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะคู่ขนานมีความตรงเท่า เทียมกันมาทดสอบผู ้เ รียนคนเดิมหรือกลุ่ม เ ดิม  

คาดวา่ผลการสอบวดัของผูเ้รียนจะใกลเ้คียงกนั ความคงเส้นคงวาในการวดัของเคร่ืองมือตอ้งช้ีใหเ้ห็นวา่คะแนน

ท่ีเป็นผลการวดัเป็นอิสระจากความคลาดเคล่ือนในการวดั ความเท่ียงจึงสามารถเช่ือถือได ้

1.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity)  เค ร่ืองมือท่ี ดีควรมีความเป็นปรนัย  เพื่อให้ผู ้เ รียน                 

หรือผูเ้ขา้รับการประเมินทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกนั คะแนนผลการทดสอบแสดงความสามารถ               

ของแต่ละคนถูกตอ้ง ชัดเจน เปรียบเทียบกันได้  การสร้างเคร่ืองมือจะต้องกาํหนดโจทยค์าํถามหรือปัญหา 

ท่ีชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ผูเ้รียนตอบคาํถามหรือแก้ปัญหาตรงจุดท่ีต้องการ ไม่ให้คะแนนตามใจ 

ผูใ้หค้ะแนน  ดงันั้นในการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภทตอ้งมีการกาํหนดเกณฑแ์ละวิธีการใหค้ะแนนใหช้ดัเจน  
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1.4 สามารถนําไปใช้ได้จริง (Practicality) เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากใชแ้ลว้

ต้องให้ผลท่ีมีความตรงและความเท่ียงท่ีน่าพอใจแล้ว กระบวนการประเมินต้องสามารถปฏิบัติได้จริง 

ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย กระบวนการบริหารการประเมินและการให้คะแนนต้องทําได้ง่าย รวดเร็ว  

สามารถตีความผลคะแนนไดถู้กตอ้ง 
 

2. ลกัษณะของข้อคําถามหรือโจทย์ 
 

การสร้างขอ้คาํถามหรือโจทยไ์ม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ/แบบประเมินภาคทฤษฏีหรือภาคปฏิบติั 

จะมีลกัษณะเดียวกนัคือ ตอ้งเป็นขอ้คาํถามท่ีสามารถวดัไดต้ามจุดประสงค์หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี

ตอ้งการ ขอ้คาํถามหรือโจทยค์วรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 แบบทดสอบวัดความรู้-ความจํา เป็นการวดัความสามารถของผูเ้ขา้รับการประเมินท่ีไดเ้รียน

ผา่นมาแลว้เพื่อทดสอบวา่จาํอะไรไดบ้า้ง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

2.1.1 ถามความจาํในเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ ถามเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม ถามเก่ียวกบักฎและความจริง   

2.1.2 ถามความรู้ในวิธีดําเนินการ ได้แก่ ถามเก่ียวกับระเบียบแบบแผนท่ีต้องปฏิบัติ               

ถามเก่ียวกบัแนวโนม้และลาํดบัขั้น ถามเก่ียวกบัการจดัประเภท ถามเก่ียวกบัเกณฑ ์ถามเก่ียวกบัวิธีการ 

2.1.3 ถามความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง ได้แก่ ถามเก่ียวกับหลักวิชาและขยายความถาม   

เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 

2.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เป็นการวดัความสามารถในการแปลความ การตีความหมาย      

และการขยายความในเร่ืองต่าง ๆ  

2.3 แบบทดสอบวัดการนําไปใช้  เป็นการวัดพฤติกรรมในการนําความรู้และความเข้าใจ                    

ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสร้างสมไวม้าใชแ้กปั้ญหา หรือประยกุตใ์ชก้บังานและและชีวิตประจาํวนั  

2.4 แบบทดสอบวัดการวิเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะส่ิงใหญ่ ๆ ออกเป็น

ส่วนย่อย ๆ ตามหลักและกฎเกณฑ์ ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ต้องใช้เหตุและผล               

ตามความจริงในการตอบปัญหาโดยนาํเอาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมาเป็นองคป์ระกอบช่วยในการพิจารณาดว้ย 

ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความสาํคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การวิเคราะห์หลกัการ 

2.5 แบบทดสอบวัดการประเมินค่า เป็นการวัดความสามารถขั้นสูงของการวัดตามระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับคุณค่า โดยเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนด                 

หรือมาตรฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2.6 แบบทดสอบวัดกระบวนการคิด  เป็นการวดัความสามารถในการนําองค์ความรู้ท่ีมีอยู่               

มาปรับให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ เกิดขึ้น หรือรวมองค์ความรู้ย่อย ๆ ทาํให้เกิดกฎ วิธีการ โครงสร้าง และหน้าท่ีใหม่ ๆ       

ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไดแ้ก่ การสังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ ์
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3. การเขียนแบบทดสอบแบบความเรียง 

3.1 เขียนคาํช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการตอบให้ชดัเจน ระบุจาํนวนขอ้คาํถาม เวลาท่ีใชส้อบและคะแนน

เตม็ของแต่ละขอ้ เพื่อใหผู้รั้บการประเมินสามารถวางแผนการตอบไดถู้กตอ้ง  

3.2 ขอ้คาํถามตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูรั้บการประเมิน  

3.3 ควรถามเฉพาะเร่ืองท่ีสําคัญและเป็นเร่ืองท่ีแบบทดสอบปรนัยวัดได้ ควรถามเก่ียวกับ              

การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ ์วิจารณ์เป็นตน้    

3.4 สถานการณ์ในข้อคาํถามจะต้องมีข้อมูลเพียงพอและจําเป็นต่อการตอบคาํถาม รวมทั้ ง              

มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัระดบัของผูรั้บการประเมิน      

3.5 ขอ้คาํถามตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ มีความชดัเจน สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการวดั  

3.6 ขอ้คาํถามตอ้งเปิดโอกาสให้อธิบายวิธีคิด แสดงวิธีทาํ หรือใหเ้หตุผลเพื่อสนบัสนุนคาํตอบ 

3.7 กําหนดขอบเขตหรือประเด็นของคําถามให้ชัดเจน เพื่อให้ผู ้ตอบทราบถึงจุดมุ่งหมาย               

ในการวดั สามารถตอบไดต้รงประเด็น 

3.8 เขียนคาํถามให้มีจาํนวนมากขอ้ โดยจาํกัดให้ตอบสั้ น ๆ เพื่อจะได้วดัได้ครอบคลุมเน้ือหา     

ซ่ึงจะทาํใหแ้บบทดสอบมีความเช่ือมัน่สูง  

3.9 ไม่ควรมีข้อสอบไว้ให้เลือกตอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน  

เน่ืองจากแต่ละขอ้คาํถามจะมีความยากง่ายไม่เท่ากนั และวดัเน้ือหาแตกต่างกนั จะไม่ยุติธรรมกบัผูท่ี้สามารถ

ตอบไดทุ้กขอ้  

3.10 ควรเตรียมเฉลยคําตอบ และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอนและนํ้ าหนัก                   

ท่ีตอ้งการเนน้ไวด้ว้ย  

3.11 ถา้แบบทดสอบมีหลายขอ้ ควรเรียงลาํดบัจากขอ้ง่ายไปหายาก  

3.12 การกาํหนดเวลาในการสอบ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความยาวและลกัษณะคาํตอบท่ีตอ้งการ 

ระดบัความยากง่ายและจาํนวนขอ้สอบ 
 

• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านทักษะหรือภาคปฏิบัติ 
 

การวดัความสามารถในการปฏิบติังานขึ้นอยู่กบัลกัษณะของแต่ละประเภทวิชา แบ่งเป็นลกัษณะ

ต่าง ๆ ได ้5 ลกัษณะ คือ 

1. การปฏิบัติงานท่ีแสดงออกด้วยการเขียน โดยให้ผูรั้บการประเมินแสดงออกด้วยการเขียน       

เช่น การเขียนลวดลาย การเขียนแบบ การออกแบบ การลงบญัชี การวางแผนการปฏิบติังาน การเขียนแผนธุรกิจ 

เป็นตน้ 
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2. การวินิจฉัยปัญหาและกระบวนการปฏิบัติ โดยกําหนดสถานการณ์จําลอง หรือกําหนด            

เป็นเร่ืองจริงและใหผู้รั้บการประเมินวินิจฉยัส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

3. การปฏิบัติงานตามท่ีกําหนด โดยกําหนดส่ิงต่าง ๆ ลงในใบงานหรือใบมอบหมายงาน  

ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามคาํสั่ง 

4. ตวัอย่างงาน โดยกาํหนดงาน (ช้ินงาน/ภาระงาน) ให้ผูรั้บการประเมินปฏิบติัให้เกิดช้ินงาน/ 

ภาระงานและเขียนรายงานขั้นตอนการปฏิบติังานประกอบช้ินงาน 

5. การปฏิบติังานตามสถานการณ์จริง โดยกาํหนดสถานการณ์จาํลองหรือเหตุการณ์ท่ีใกลเ้คียงจริง 

หรือเหมือนจริง ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีระบุในใบงานหรือใบมอบหมายงาน 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะท่ี 1 และ 2 เป็นลกัษณะขอ้คาํถามท่ีให้ผูรั้บการประเมินเขียนตอบ 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน แบง่เป็น 

1. แบบประเมินเพื่อวดัความรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 

2. แบบประเมินท่ีให้อธิบายกระบวนการทาํงานหรือแกปั้ญหา 
 

ทั้งน้ี ขอ้คาํถามของแบบประเมินควรวดัความสามารถในระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้นวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่าและหรือการคิดสร้างสรรค ์และต้องกาํหนดคะแนนในแต่ละข้ันของการตรวจไว้ เพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อของแบบประเมิน 
 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะท่ี 3, 4 และ 5 เป็นลกัษณะการประเมินท่ีให้ลงมือปฏิบติัจริง 

ฉะนั้นต้องมีแบบประเมินในการปฏิบติังานสําหรับใช้ในการประเมินความสามารถของผูรั้บการประเมิน  

ซ่ึงแบบประเมินการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประเมิน มีดงัน้ี 

1. มาตรประมาณค่า (แบบกาํหนดตวัเลข) เป็นแบบประเมินท่ีใช้ตวัเลขเป็นตวัแทนในการวดั

ความสามารถของการทาํงาน ทั้งน้ี ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ 

- การกาํหนดคะแนนตอ้งมีความต่อเน่ืองกนั เช่น 5 4 3 2 1 หรือ 0 (กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติังานได)้ 

- กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ตอ้งแยกความแตกต่างของความสามารถของผูท่ี้ได้

คะแนน 5 4 3 2 1 อยา่งชดัเจน 

2. แบบบนัทึกพฤติกรรม เป็นแบบประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับ

การทดสอบ โดยกําหนดเป็นมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุดหรือต้องปรับปรุงสําหรับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ                

ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม หรือประเมินความถ่ีในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้น หรือประเมินว่าผูเ้ขา้รับการประเมินได้

ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นหรือไม่ไดป้ฏิบติั  
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• เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ             

คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินแต่ละสมรรถนะงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัครบทุกสมรรถนะงาน ดงัน้ี 

1.1 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคทฤษฎี ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60  

1.2 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคปฏิบติั ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  
 

• กระบวนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ในการจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และขั้นตอน

ในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

1. ข้อมูลและเอกสารท่ีเกีย่วข้องในการดําเนินงาน 

1.1 เอกสารหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  

1.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

1.3 แผนการเรียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพ 

1.4 แบบฟอร์มในการวิเคราะห์สมรรถนะงาน กรอบและเคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่ 

1.4.1 แบบฟอร์ม B1 จุดประสงคส์าขาวิชา 

1.4.2 แบบฟอร์ม B2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาและสาขางาน 

1.4.3 แบบฟอร์ม A1 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

1.4.4 แบบฟอร์ม A2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

1.4.5 แบบฟอร์ม A3 ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

1.4.6 แบบฟอร์ม A4 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

1.4.7 แบบฟอร์ม A5 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) 

1.4.8 คาํช้ีแจงการใชเ้คร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาํหรับกรรมการ 

1.4.9 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) สาํหรับกรรมการ 

1.4.10 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) สาํหรับกรรมการ 

1.4.11 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. ข้ันตอนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาจุดประสงค์สาขาวิชา (แบบฟอร์ม B1) และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ของสาขาวิชาและสาขางาน (แบบฟอร์ม B2) เพื่อนําไปวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพและกาํหนดสมรรถนะงาน                

ในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 2 วิ เคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา 

และสาขางาน เพื่อกาํหนดสมรรถนะงานหรืองานท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งจดัรายวิชา

หรือกลุ่มวิชาท่ีจะทาํใหเ้กิดสมรรถนะงานนั้น ๆ ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเร่ิมต้นจนสําเร็จ        

ซ่ึงประกอบดว้ย  

- การวางแผนและจดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  

- การดาํเนินการจดัทาํงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน  

- การตรวจสอบหรือประเมินผลงาน และ 

- การปรับปรุงแกไ้ข  

ทั้งน้ี เพื่อนําไปกาํหนดเกณฑ์การปฏิบติังานให้ครอบคลุมลกัษณะสมรรถนะงานท่ีจะใช้เป็น     

ตวับ่งช้ีความสําเร็จของงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน ซ่ึงเนน้คุณภาพของผลหรืองานท่ีทาํเสร็จในแต่ละขั้นตอน 

จากนั้นจึงวิเคราะห์เกณฑก์ารปฏิบติังานแต่ละรายการ เพื่อระบุขอบเขตของงานท่ีปฏิบติั เช่น ความยาก-ง่าย ระดบั

คุณภาพของผลงาน วิธีการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทาํงาน ฯลฯ รวมทั้งวิเคราะห์ว่าในการปฏิบัติงานแต่ละ

ขั้นตอนนั้นตอ้งใชค้วามรู้ (เช่น ทฤษฎี หลกัการ ขั้นตอนการทาํงาน ความปลอดภยั ฯลฯ) และทกัษะ (เช่น เทคนิค

ในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั ฯลฯ) ท่ีจาํเป็นในการทาํงานเร่ืองใดบา้ง โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะห์เกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อกําหนดกรอบการประเมินทั้ งภาคปฏิบัติ        

และภาคทฤษฎี โดยเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีเน้นเฉพาะส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานให้ได้ผลงาน          

ท่ีกาํหนดเท่านั้น ในดา้นความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมลกัษณะนิสัย โดยพิจารณาขอ้มูลขอบเขต หลกัฐานดา้น

ความรู้และทกัษะจากแบบฟอร์ม A2  พร้อมทั้งสรุปว่าแต่ละจุดประสงค์นั้นจะใช้วิธีการวดัประเมินผลอย่างไร 

ใชเ้คร่ืองมือชนิดใด โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทาํเคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎีแต่ละสมรรถนะงาน โดยเป็นข้อสอบแบบ

ความเรียงท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีตอ้งการวดั พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)       

โดยใชแ้บบฟอร์ม A4 

ข้ันตอนท่ี 6 จดัทาํเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบติัแต่ละสมรรถนะงาน พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 

โดยใชแ้บบฟอร์ม A5  
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3. จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไดแ้ก่ 

3.1 คาํช้ีแจงสาํหรับคณะกรรมการ 

3.2 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี พร้อมแบบสรุปผลการประเมิน 

3.3 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ แบบประเมินสมรรถนะงาน พร้อมแบบ

สรุปผลการประเมิน 

3.4 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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 คาํช้ีแจงการนําไปใช้ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 น้ี มุ่งเน้น

สมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา 

และสาขางาน โดยคณะทํางานได้วิ เคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขา วิชาและสาขางาน             

ของหลกัสูตรเพื่อกาํหนดเป็นสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะวิชาชีพ       

รายภาค/รายปี โดยเรียงลาํดบัจากงานพื้นฐานไปสู่งานท่ียากขึ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นสมรรถนะวิชาชีพ

สาขาวิชาและสาขางานตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดไว ้จากนั้นจึงกาํหนดรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัท่ีจะทาํให้เกิด

สมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา นําไปสู่กระบวนการกาํหนดกรอบและเกณฑ์การประเมิน  

และการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน สําหรับนาํไปใช้ในการประเมิน

ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานต่อไป 
 

การนําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  

ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพตามสมรรถนะงานรายภาค/รายปีไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดเพื่อการประกนัคุณภาพของผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัแผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคลอ้งกับสมรรถนะวิชาชีพรายภาค/รายปี 

ตามท่ีสาขาวิชาและสาขางานกาํหนด โดยจดัให้มีรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัในแต่ละภาคเรียนตามแบบฟอร์ม A1            
ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีจะนาํมาบูรณาการสามารถจดัไดต้ามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2. วางแผนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะงานท่ีกาํหนด        

โดยสามารถเลือกแนวทางในการดาํเนินการตามความพร้อมของสถานศึกษาแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพคร้ังละสมรรถนะงานตามลาํดบั เม่ือส้ินสุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนดสาํหรับสมรรถนะ

งานนั้น ๆ โดยสถานศึกษาออกใบรับรองผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรายสมรรถนะงานตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ 

แนวทางท่ี 2  จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสมรรถนะงานท่ีกาํหนด เม่ือผูเ้รียนลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตรสาขาวิชาและสาขางาน และสถานศึกษาออกวุฒิบตัรสําหรับ 

ผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสมรรถนะงาน 

3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดาํเนินการในรูปคณะกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ     

ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ            

การอาชีวศึกษากาํหนด
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จุดประสงค์สาขาวชิา 

หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาคหกรรม    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

1. เพื่อให้สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและ การแกปั้ญหา 

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับการพฒันาวิชาชีพอาหารและโภชนาการ           

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นอาหาร และโภชนาการ 

4. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานผลิตและบริการดา้นอาหารและโภชนาการตามหลกัการและกระบวนการ              

ในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ้นได ้

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวิตโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการใช้

พลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาคหกรรม    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

กตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ

สังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเองต่อตา้น

ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม ่

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง และ

หลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

ปวช. 62 : B2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจาํวนั

และในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2.3.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าท่ี

พลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ 

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ 

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ 

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ 

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 

การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก  ใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการ และ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ส่ือสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งภาษากบัเทคนิคในงานอาชีพ 

3.3.6 ประยุกตใ์ชง้านศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจดัตกแต่งอาหาร บรรจุภณัฑ์

อาหาร ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์ตามหลกัการและกระบวนการ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สาขางานอาหารและโภชนาการ 

3.3.7 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพอาหารและโภชนาการท่ีไม่อยู่ภายใต ้             

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานอาหารและโภชนาการ 

3.3.9 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.10   วางแผนดาํเนินงานการประกอบอาหาร 

3.3.11 เลือกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ อยา่งปลอดภยัและถูกตอ้งตามหลกัสากล 

3.3.12 เลือกใชแ้ละบริหารจดัการวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3.13 ประกอบอาหารตามตาํรับ และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารตามกระบวนการ และตามหลกั

โภชนาการ 

3.3.14 ออกแบบ จดัตกแต่งอาหารและบรรจุภณัฑอ์าหาร 

3.3.15 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และจดัจาํหน่าย 

3.3.16 จดัเก็บ ทาํความสะอาด และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเตรียม และประกอบอาหาร 

3.3.17 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อส่ือสารภาษาไทย และภาษาองักฤษ

เบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน 

สาขางานการแปรรูปอาหาร 

3.3.7 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการแปรรูปอาหารท่ีไม่อยู่ภายใต้              

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานการแปรรูปอาหาร 

3.3.9 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.10 วางแผนดาํเนินงานแปรรูปอาหาร 

3.3.11 ใชว้ตัถุดิบ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และ/หรือประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารตาม

หลกัสากล 

3.3.12 ใช้หลักโภชนาการ ในการแปรรูปอาหารตามกระบวนการและถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ 

3.3.13 แปรรูปเน้ือสัตว/์นํ้านม/สัตวน์ํ้า/ผกัและผลไม/้ธญัพืช ตามกระบวนการ 

3.3.14 ใชบ้รรจุภณัฑเ์หมาะสมกบัผลิตภณัฑอ์าหาร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

3.3.15 ควบคุมคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 

3.3.16 จดัเก็บ ทาํความสะอาด และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเตรียมและแปรรูปอาหาร 

3.3.17 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อส่ือสารภาษาไทย และภาษาองักฤษ

เบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน 

สาขางานธุรกจิอาหาร 

3.3.7 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพธุรกิจอาหารท่ีไม่อยู่ภายใต ้การควบคุม

ในบางเร่ือง 

3.3.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานธุรกิจอาหาร 

3.3.9 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.10 วางแผนดาํเนินงานการจดัการธุรกิจอาหาร 

3.3.11 ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์และ/หรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานธุรกิจอาหารตามหลกัสากล 

3.3.12 ใชว้ตัถุดิบในการประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอาหารตามหลกัการและ

กระบวนการ 

3.3.13 ประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารตามหลกัโภชนาการเพื่อการดาํเนินธุรกิจ 

3.3.14 ออกแบบ จดัตกแต่งอาหารและบรรจุภณัฑอ์าหาร 

3.3.15 ดาํเนินงานจดัการธุรกิจอาหาร 

3.3.16 จดัเก็บ ทาํความสะอาด และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเตรียมและแปรรูปอาหาร 

3.3.17 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อส่ือสารภาษาไทย และภาษาองักฤษ

เบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                               สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

รายวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 

20001-1002 หลกัการ

ประกอบอาหารครอบครัว 

1-4-3   

 

20001-1001 อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 2-0-2 

 

20404-2001 การประกอบ

อาหาร 1-4-3 

 

20404-2002 อาหารไทย

เบ้ืองตน้ 1-4-3 

 

20404-2003 ขนมไทย

เบ้ืองตน้  1-4-3 

 

20404-2102 การจดังานครัว

และอุปกรณ์ 1-3-2 

 

3.1 ด้านความรู้ ได้แก่ 

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้ 

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ด้านทักษะ ได้แก่ 

3.2.1  ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ เคร่ืองมือและวสัดุ 

ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบติังาน 

3.2.2  ทกัษะการปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ี

กาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4  ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2.5  ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

 3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดย 

คาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลกัการและ

กระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตาม

หลกัการ และกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและ 

ความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพฒันาและ

สนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ส่ือสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพนัธ์ ระหว่างภาษา 

กบัเทคนิคในงานอาชีพ 

3.3.6 ประยกุตใ์ชง้านศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและ 

จดัตกแต่งอาหาร บรรจุภณัฑอ์าหาร ให้เหมาะสมกบัประเภท 

ของผลิตภณัฑ ์ตามหลกัการและกระบวนการ 

1. งานประกอบ

อาหารสํารับ สําหรับ

ครอบครัว 

3.1 

3.1.1,3.1.2,3.1.3 

3.2 

3.2.1,3.2.2,3.2.5 

3.3 

3.3.1,3.3.2,3.3.3 

ปวช.62 : A1 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                               สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

รายวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 

20404-2004 การถนอม

อาหารเบ้ืองตน้1-4-3 

20404-2007 เบเกอร่ี

เบ้ืองตน้ 1-4-3 

20404-2008 อาหาร

นานาชาติ 1-3-2 

20404-2101 โภชนาการ   

2-0-2 

20404-2103 อาหารว่าง     

0-4-2 

20404-2005 การบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 1-3-2 

20404-2009 การสุขาภิบาล

อาหาร 2-0-2 

20404-2107 ขนมไทยเพ่ือ

การคา้   0-6-2 

20404-2006 ศิลปะการจดั

ตกแต่งอาหาร 1-4-3 

 

3.1 ด้านความรู้ ได้แก่ 

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้ 

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ด้านทักษะ ได้แก่ 

3.2.1  ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้น

พ้ืนฐานในการปฏิบติังาน 

3.2.2  ทกัษะการปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ี

กาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4  ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2.5  ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

 3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลกัการและ

กระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตาม

หลกัการ และกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

 

2. งานประกอบ

อาหารและบริการ 

3.1 

3.1.1,3.1.2,3.1.3 

 

3.2 

3.2.1,3.2.2,3.2.3, 

3.2.5 

 

3.3 

3.3.1,3.3.2,3.3.3, 

3.3.6 

ปวช.62 : A1 



8 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                               สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

รายวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 

 

   3.3.4 ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพฒันาและ

สนบัสนุนงานอาชีพ 

   3.3.5 ส่ือสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพนัธ์ ระหว่างภาษากบัเทคนิค

ในงานอาชีพ 

   3.3.6 ประยกุตใ์ชง้านศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจดั

ตกแต่งอาหาร บรรจุภณัฑอ์าหาร ให้เหมาะสมกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์

ตามหลกัการและกระบวนการ 

 

ปวช.62 : A1 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                  ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                 สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

รายวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 

 

20404-2110 เคร่ืองด่ืม

และไอศกรีม  1-2-2 

20404-2105 อาหารเพ่ือ

การจดัเล้ียง  0-6-2 

20404-2108 เบเกอร่ีเพ่ือ

การคา้   0-6-2 

20404-2109 เคก้และการ

แต่งหนา้เคก้  0-6-2 

 

3.1 ด้านความรู้ ได้แก่ 

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้ 

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ด้านทักษะ ได้แก่ 

3.2.1  ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพ้ืนฐาน

ในการปฏิบติังาน 

3.2.2  ทกัษะการปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ี

กาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4  ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2.5  ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

 3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดย 

คาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลกัการและ

กระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตาม

หลกัการ และกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพฒันาและ

สนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ส่ือสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพนัธ์ ระหว่างภาษากบัเทคนิคใน

งานอาชีพ 

3.3.6 ประยกุตใ์ชง้านศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจดัตกแต่ง

อาหาร บรรจุภณัฑอ์าหาร ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์ตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3.งานประกอบ

อาหารเพ่ือการจัด

เลีย้ง 

3.1 

3.1.1,3.1.2,3.1.3, 

3.1.5 

 

3.2 

3.2.1,3.2.2,3.2.3, 

3.2.5 

 

3.3 

3.3.1,3.3.2,3.3.3, 

3.3.6 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                  ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                  สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์ปฏบิัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1.จดัรายการอาหารและ

ตาํรับอาหาร อาหาร

สาํรับ สาํหรับ

ครอบครัว 

 

1. รายการอาหารสาํรับ 

สาํหรับครอบครัวจดัได้

ถูกตอ้งตามกาํหนดรายการ

อาหารตามหลกัโภชนาการ 

ม้ืออาหาร และสัดส่วน 

ความเหมาะสมกบัอาหาร มี

รสชาติท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกบับคุคลวยัต่าง ๆ 

ในครอบครัว 

2.ตาํรับอาหารมีคาํอธิบายท่ี

ชดัเจน ระบุเคร่ืองปรุง

ปริมาณ อุปกรณ์ ระยะเวลา

อุณหภูมิ ขอ้แนะนาํการ

ทาํงานอยา่งชดัเจน 

เขียนรายการ

อาหารครอบครัว 

3-5 อยา่ง 

ไดแ้ก่ ม้ือเชา้ ม้ือ

กลางวนั ม้ือเยน็ 

 

1.เลือกรายการอาหาร

ในสาํรับให้มีความ

เหมาะสม  

2.กาํหนดรายการ

อาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัว 

3.เขียนตาํรับอาหาร

ตามรายการอาหารท่ี

กาํหนด 

1.ชนิด ลกัษณะของ

อาหารสาํรับสาํหรับ

ครอบครัว 

2.ชนิด ลกัษณะของ

สาํรับอาหาร 

3.องคป์ระกอบของ

ตาํรับอาหารท่ีกาํหนด 

2.1 จดัเตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ สาํหรับ

ประกอบอาหาร 

2.2 เตรียมวตัถุดิบท่ีใช้

สาํหรับประกอบสาํรับ

อาหารครอบครัว 

 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ถูกจดัเตรียมเพ่ือประกอบ 

อาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.วตัถุดิบท่ีใช ้ถูกจดัเตรียม

ลา้ง ปอก ทาํความสะอาด

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.วตัถุดิบสาํหรับประกอบ

อาหารสาํรับสาํหรับ

ครอบครัวประเภทผกั 

เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส ถูก

จดัเตรียม แล่ หัน่ สับ ซอยได้

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของ

อาหาร 

 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวตาม

รายการอาหาร2.

วตัถุดิบท่ีใชต้าม

รายการอาหาร

ผา่นการลา้ง ปอก 

หัน่ สับ ซอย 

ถูกตอ้งตาม

ลกัษณะ 

 

1.เลือกเตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ ในการ

ประกอบอาหาร 

2.เลือก จดัเตรียม ลา้ง 

ปอก ทาํความสะอาด

วตัถุดิบ ท่ีใชใ้นการ

ประกอบอาหารสาํรับ

สาํหรับครอบครัว 

3. เลือกจดัเตรียม แล่ 

หัน่ สับ ซอยวตัถุดิบ

การประกอบอาหาร

ประเภทผกั เน้ือสัตว ์

เคร่ืองปรุงรส 

4.ทาํงานดว้ยความรอบ

ครอบ ปลอดภยั 

1.ชนิด ลกัษณะและ

วิธีการใช ้เคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบ

ท่ีใชต้ามรายการ

อาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัว 

2. เทคนิคการเตรียม 

และการประกอบ

อาหาร  การแล่ หัน่ 

วตัถุดิบการประกอบ

อาหารตามรายการ

อาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัว 

3.หลกัชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัในงาน

อาหาร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562               ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                             สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์ปฏบิัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

3. ประกอบอาหาร

สาํรับ สาํหรับ

ครอบครัว 

1.อาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัวถูกประกอบ

ตามลาํดบัขั้นตอน 

2.เทคนิคการใชก้าร

ประกอบอาหารสาํรับ 

สาํหรับครอบครัวถูกตอ้ง

ตามกระบวนการ 

3.อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมี สี 

กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 

ตรงตามลกัษณะของอาหาร 

ประกอบอาหาร

ตามรายการ

อาหารสาํรับ 

สาํหรับครอบครัว 

ตามขั้นตอนการ 

ประกอบอาหาร 

ตม้ น่ึง ผดั ทอด 

อบ ตุ๋น ฯลฯ   

1.ประกอบอาหาร

สาํรับ สาํหรับ

ครอบครัวตามชนิด 

ตามลาํดบัขั้นตอน 

2. ใชเ้ทคนิคการปรุง

อาหารดา้นความร้อน 

ขั้นตอนการใส่ส่วน 

ผสมไดเ้หมาะสม 

3.เลือกใชภ้าชนะ จดั

อาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัวเหมาะสม 

1. รายการอาหาร

สาํรับสาํหรับ

ครอบครัว 

2. เทคนิคการ

ประกอบอาหารสาํรับ

สาํหรับครอบครัว 

3. ภาชนะสาํรับ

อาหารสาํหรับ

ครอบครัว 

4. การจดัเก็บเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปฏิบติังาน 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ทาํ

ความสะอาด หลงัจากการ

ใชป้ฏิบติังาน 

2.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ถูกจดัเก็บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลา

ตามท่ีกาํหนด 

4.พ้ืนท่ีในการปฏิบติังานได้

ทาํความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

 

 

 

 

 

ทาํความสะอาด

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปฏิบติังาน 

อยา่งเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ทาํความสะอาด

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน

การปฏิบติังาน 

ขั้นตอนวิธีการตรวจ

สภาพความเรียบร้อย

ของ เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน

การปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                  ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                 สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  2   งานประกอบอาหารและบริการ 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์ปฏบิัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1.จดัรายการอาหาร  

 

1. รายการอาหาร จดัได้

ถูกตอ้ง ตามรูปแบบการ

บริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self 

Service 

เขียนรายการ

อาหารตาม

รูปแบบการ

บริการอาหาร

แบบ Table 

Service หรือ Self 

Service 

1.เลือกรายการอาหาร

ตามรูปแบบการบริการ

อาหาร 

2.กาํหนดรายการอาหาร

อาหารตามรูปแบบการ

บริการอาหาร 

1.ชนิด ลกัษณะอาหารตาม

รูปแบบบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self 

Service 

2.ชนิด ลกัษณะการบริการ

อาหารแบบ Table Service 

หรือ Self Service 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ สาํหรับ

ประกอบอาหาร 

2.เตรียมวตัถุดิบท่ีใช้

สาํหรับประกอบ

อาหาร 

 

1.เคร่ืองมือ อุปกรณ์วสัดุ

ถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2.วตัถุดิบถูกเลือก จดั 

เตรียมไดต้ามชนิด

อาหาร 

3.วตัถุดิบประกอบอาหาร

ประเภทผกั เน้ือสัตว ์

เคร่ืองปรุงรสถูกแปรรูป 

ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบั

ชนิดของอาหาร 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวตาม

รายการอาหาร 

2.วตัถุดิบท่ีใชต้าม

รายการอาหาร

ผา่นการลา้ง ปอก 

หัน่ สับ ซอย 

ถูกตอ้งตาม

ลกัษณะ 

1. เลือก จดัเตรียม

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ในการประกอบอาหาร 

2.เลือกจดัเตรียมวตัถุดิบ

การประกอบอาหาร

ประเภทผกั เน้ือสัตว ์

เคร่ืองปรุงรส 

3. ทาํงานดว้ยความรอบ

ครอบ ปลอดภยั 

 

1.ชนิด ลกัษณะวิธีการใช ้

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ตามรายการอาหารใน

รูปแบบการบริการอาหาร

แบบ Table Service หรือ 

Self Service  

2.ชนิด ลกัษณะ วตัถุดิบ

ประกอบอาหาร ประเภท

ผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุง

ตามรายการอาหาร 

3.หลกัชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในงานอาหาร 

3. ประกอบอาหาร

ตามรูปแบบการ

บริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ 

Self Service 

1.อาหารตามรูปแบบ 

Table Service หรือ Self 

Service ถูกประกอบ

ตามลาํดบัขั้นตอน 

2. การปรุงอาหาร การใช้

ความร้อน การใส่

ส่วนผสม การเลือกใช้

ภาชนะอยา่งเหมาะสม 

  ถูกตอ้งตามวิธีการและ

กระบวนการ 

ประกอบอาหาร

ตามรายการ

อาหาร ตาม

ขั้นตอนการ 

ประกอบอาหาร 

ตม้ น่ึง ผดั ทอด 

อบ ตุ๋น ฯลฯ   

1.ประกอบอาหารตาม

แบบการบริการอาหาร

แบบ Table Service หรือ 

Self Service ตามขั้นตอน 

2. ใชเ้ทคนิคการใชค้วาม

ร้อน การใส่ส่วนผสม

ตามลาํดบัขั้นตอน

เลือกใชภ้าชนะอยา่งให้

เหมาะสมกบัอาหาร 

1. ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค 

การประกอบอาหารตาม

รูปแบบการบริการอาหาร

แบบ Table Service หรือ 

Self Service 

2. ความร้อนในการ

ประกอบอาหารและ

ส่วนผสมในการประกอบ

อาหาร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                 ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                 สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  2   งานประกอบอาหารและบริการ 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์ปฏบิัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

 3.อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมี สี 

กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 

ตรงตามลกัษณะของ

อาหาร 

 3.จดัอาหารตามรูปแบบ

การบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self 

Service อยา่งเหมาะสม 

 

4. การบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตามรูปแบบ

การบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self 

Service ครบทุกขั้นตอน 

บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตาม

รูปแบบ Table 

Service หรือ Self 

Service  

บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ถกตอ้ง 

ตามรูปแบบการบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ขั้นตอนการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบ

การบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self 

Service  

5. การจดัเก็บ

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน

การปฏิบติังาน 

1.เคร่ืองมือ อุปกรณ์

วสัดุถูกทาํความสะอาด

ไดต้ามขอ้กาํหนด 

2.เคร่ืองมือ อุปกรณ์

วสัดุถูกจดัเก็บถูกตอ้ง 

3.ปฏิบติังานเสร็จ

ทนัเวลาตามท่ีกาํหนด 

4.พ้ืนท่ีในการ

ปฏิบติังานไดท้าํความ

สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ทาํความสะอาด

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปฏิบติังาน 

อยา่งเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ทาํความสะอาด

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

และพ้ืนท่ีในการ

ปฏิบติังาน 

ขั้นตอนวิธีการตรวจ

สภาพความเรียบร้อยของ 

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

และพ้ืนท่ีในการ

ปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี   3   งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์ปฏบิัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1.จดัรายการอาหาร  

 

1. รายการอาหาร จดัได้

ถูกตอ้งตามรูปแบบการ

จดัเล้ียงแบบโต๊ะจีน/ บุฟ

เฟ่ตค์อ็กเทลซิตดาวน์ดิน

เนอร์ และดินเนอร์ 

เขียนรายการอาหาร

เลือกจากรูปแบบการ

จดัเล้ียงแบบโต๊ะจีน 

บุฟเฟ่ตค์อ็กเทลซิต

ดาวน์ดินเนอร์ และ

ดินเนอร์ 

1.เลือกรายการอาหาร

ตามรูปแบบการจดั

เล้ียง 

2.กาํหนดรายการ

อาหารตามรูปแบบการ

จดัเล้ียง 

1.ชนิด ลกัษณะของ

อาหารตามรูปแบบการ

จดัเล้ียง 

2.ชนิด ลกัษณะรูปแบบ

การจดัเล้ียง 

2. จดัเตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ สาํหรับ

ประกอบอาหารตาม

รูปแบบการจดัเล้ียง 

3.เตรียมวตัถุดิบท่ีใช้

สาํหรับประกอบ

อาหารตามรูปแบบ

การจดัเล้ียง 

 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2.วตัถุดิบ ถูกจดัเตรียมได้

อยา่งถูกตอ้ง 

3.วตัถุดิบการประกอบ

อาหารประเภทผกั เน้ือ 

สัตว ์เคร่ืองปรุงรส 

จดัเตรียมไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัชนิดอาหาร

ตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวตาม

รายการอาหาร 

2.วตัถุดิบท่ีใชต้าม

รายการอาหาร

ผา่นการลา้ง ปอก 

หัน่ สับ ซอย 

ถูกตอ้งตาม

ลกัษณะตาม

รายการรูปแบบ

อาหารท่ีกาํหนด 

1. เลือก จดัเตรียม

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

วสัดุ ในการประกอบ

อาหาร 

2. เลือกจดัเตรียม

วตัถุดิบการประกอบ

อาหารประเภทผกั 

เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส  

3.ทาํงานดว้ยความรอบ

ครอบ ปลอดภยั 

1.ชนิด ลกัษณะ

วิธีการใช ้เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ วตัถุดิบตาม

รายการอาหารตาม

รูปแบบการจดัเล้ียง 

2.ชนิด ลกัษณะวตัถุดิบ

การประกอบอาหารตาม

รายการอาหาร 

3.หลกัชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัในงาน

อาหาร 

4. จดัเตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ สาํหรับ

การจดัเล้ียงตาม

รูปแบบท่ีกาํหนด 

 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์

จดัเล้ียง ถูกจดัเตรียมได้

อยา่งถูกตอ้งตามรูปแบบ

การจดัเล้ียง 

 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ จดัเตรียม 

ถูกตอ้งตาม

ลกัษณะของการ

จดัเล้ียง 

 

1. เลือก จดั เตรียม

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

วสัดุ ในการจดัเล้ียง 

2.ทาํงานดว้ยความรอบ

ครอบ ปลอดภยั 

1.ชนิด ลกัษณะ การใช ้

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุ

ตามรายการอาหารตาม

รูปแบบการจดัเล้ียง 

2.หลกัชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัในงาน

อาหาร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  3   งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์ปฏบิัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

5. ประกอบอาหาร

ตามรูปแบบการจดั

เล้ียง 

1.อาหารตามรูปแบบการ

จดัเล้ียงประกอบถูก

ตามลาํดบัขั้นตอน 

2. เทคนิคการปรุงอาหาร 

การใชค้วามร้อน การใส่

ส่วนผสม และการเลือก 

ใชภ้าชนะอยา่งเหมาะสม 

3.อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมีสี 

กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 

ตามลกัษณะของอาหาร 

ประกอบอาหาร

ตามรายการ

อาหาร ตาม

ขั้นตอนการ 

ประกอบอาหาร 

ตม้ น่ึง ผดั ทอด 

อบ ตุ๋น ฯลฯ   

1.ประกอบอาหารตาม

รูปแบบการจดัเล้ียง

ตามลาํดบัขั้นตอน 

2.ใชเ้ทคนิคการ

ประกอบอาหารและ

ขั้นตอนการใส่

ส่วนผสม 

3.จดัอาหารตาม

รูปแบบการจดัเล้ียง 

1.ขั้นตอน วิธีการ 

เทคนิค การประกอบ

อาหารตามรูปแบบการ

จดัเล้ียง 

2.ขั้นตอน วิธีการ 

เทคนิค การปรุงอาหาร

ตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

6. การบริการอาหาร

ตามรูปแบบการจดั

เล้ียงตามท่ีกาํหนด 

 

บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการ

จดัเล้ียงตามท่ีกาํหนด 

ครบทุกขั้นตอน 

 

บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตาม

รูปแบบการจดั

เล้ียงตามท่ีกาํหนด  

บริการอาหารตาม

รูปแบบการจดัเล้ียง

ตามท่ีกาํหนด ถูกตอ้ง 

ตามรูปแบบบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ขั้นตอนการบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม

ตามรูปแบบการจดัเล้ียง

ท่ีกาํหนด  

 

7. การจดัเก็บ

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน

การปฏิบติังาน 

1.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์

ทาํความสะอาด หลงัจาก

การใชป้ฏิบติังาน 

2.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ถูกจดัเก็บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลา

ตามท่ีกาํหนด 

4.พ้ืนท่ีในการปฏิบติังาน

ไดท้าํความสะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

ทาํความสะอาด

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปฏิบติังาน 

อยา่งเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ทาํความสะอาด

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน

การปฏิบติังาน 

ขั้นตอนวิธีการตรวจ

สภาพความเรียบร้อย

ของ เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน

การปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                  ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                 สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. รายการอาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัวจดัไดถู้กตอ้งตามกาํหนด

รายการอาหารตามหลกัโภชนาการ 

ม้ืออาหาร และสัดส่วน ความ

เหมาะสมกบัอาหาร มีรสชาติท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกบับุคคล

วยัต่างๆ ในครอบครัว 

2. ตาํรับอาหารมีคาํอธิบายท่ีชดัเจน 

ระบุเคร่ืองปรุงปริมาณ อุปกรณ์ 

ระยะเวลาอุณหภูมิ ขอ้แนะนาํการ

ทาํงานอยา่งชดัเจน 

1.1 เลือกรายการอาหารในสาํรับให้มีความ

เหมาะสม  

1.2 กาํหนดรายการอาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัว 

1.3 เขียนตาํรับอาหารตามรายการอาหารท่ี

กาํหนด 

1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะของอาหารสาํรับ

สาํหรับครอบครัว 

1.5 อธิบายชนิด ลกัษณะของสาํรับอาหาร 

1.ใชแ้บบทดสอบความรู้แบบตอบส้ัน

ประเมิน เร่ืองชนิด ลกัษณะอาหาร

สาํรับ องคป์ระกอบของตาํรับอาหารท่ี

กาํหนด 

2.ใชแ้บบทดสอบปฏิบติัประเมิน 

รายการอาหารสาํรับจดัไดเ้หมาะสม 

ตาํรับอาหารมีคาํอธิบายการจดัทาํ

ชดัเจน 

3.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ถูก

จดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.วตัถุดิบ ถูกจดัเตรียม ลา้ง ปอก 

ทาํความสะอาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.วตัถุดิบสาํหรับประกอบอาหาร

ประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส 

จดัเตรียม แล่ หัน่ ซอยไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัชนิดของอาหาร 

 

2.1 เลือก จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ในการประกอบอาหาร 

2.2 เลือก จดัเตรียม ลา้ง ปอก ทาํความสะอาด

วตัถุดิบ ท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร 

2.3 เลือก จดัเตรียม แล่ หัน่ สับ ซอยวตัถุดิบ

การประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์

เคร่ืองปรุงรส ให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัชนิด

ของอาหาร  

2.4 ทาํงานดว้ยความรอบครอบ ปลอดภยั 

2.5 อธิบายชนิด ลกัษณะและวิธีการใช ้

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบตามรายการ

อาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว 

2.6 อธิบายเทคนิคการเตรียม ทาํความสะอาด 

การแล่ หัน่ สับวตัถุดิบการประกอบอาหาร

ตามรายการอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว 

2.7 อธิบายหลกัชีวอนามยัและความปลอดภยั

ในงานอาหาร 

1.ใชแ้บบทดสอบความรู้แบบตอบส้ัน

ประเมิน เร่ืองชนิด ลกัษณะ วิธีการใช ้

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบการ

ทาํอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัวและ

หลกัชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2.ใชแ้บบทดสอบปฏิบติัประเมิน การ

เลือก จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

วตัถุดิบประเภทต่างๆ ในการประกอบ

อาหารและการทาํงานตามหลกัชีวอนา

มยัและความปลอดภยั 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                    ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                    สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

6. อาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว

ถูกประกอบตามลาํดบัขั้นตอน 

7. เทคนิคการปรุงอาหาร การใช้

ความร้อน ขั้นตอนการใส่ส่วนผสม 

และการเลือกใชภ้าชนะถูกใชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

8. อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมี สี กล่ิน 

รสชาติ เน้ือสัมผสั ตรงตามลกัษณะ

ของอาหาร 

 

3.1 วิธีการประกอบอาหารสาํรับ สาํหรับ

ครอบครัวตามชนิด ตามลาํดบัขั้นตอน 

3.2 ใชเ้ทคนิคการปรุงอาหารดา้นความร้อน 

ขั้นตอนการใส่ส่วน ผสมไดถู้กตอ้ง 

3.3 เลือกใชภ้าชนะและ จดัอาหารลงภาชนะ

สวยงามน่ารับประทาน 

3.4 อธิบายขั้นตอน วิธีการ ประกอบอาหาร

สาํรับ สาํหรับครอบครัว 

3.5 อธิบายเทคนิคการปรุงอาหาร การใช้

ความร้อน ขั้นตอนการใส่ส่วนผสมท่ี

เหมาะสมกบัชนิดอาหาร 

3.6 อธิบายหลกัการเลือก จดัอาหารใส่ภาชนะ 

1.ใชแ้บบทดสอบความรู้แบบตอบส้ัน

ประเมิน เร่ืองขั้นตอน วิธีการประกอบ

อาหาร เทคนิคการปรุงอาหาร การเลือก

ภาชนะ การจดัอาหารใส่ภาชนะอาหาร

สาํรับ สาํหรับครอบครัวและวิธีการ

จดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ีดว้ย

ความปลอดภยั 

2.ใชแ้บบทดสอบปฏิบติัประเมิน การ

ประกอบ การเทคนิคการปรุงอาหาร การ

เลือก การจดัอาหารใส่ภาชนะอาหาร

สาํรับ สาํหรับครอบครัวอาหารท่ีปรุง

สาํเร็จมี สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั ตรง

ตามลกัษณะของอาหาร และการจดัเก็บ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ีดว้ยความ

ปลอดภยั 

9. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ทาํความ

สะอาด หลงัจากการใชป้ฏิบติังาน 

10. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ถูก

จดัเก็บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

11. ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาตามท่ี

กาํหนด 

12.. พ้ืนท่ีในการปฏิบติังานไดท้าํ

ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.1 ทาํความสะอาดเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

และพ้ืนท่ีในการปฏิบติังาน 

4.2 อธิบายขั้นตอนวิธีการตรวจสภาพความ

เรียบร้อยของ เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                 ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                 สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  2    งานประกอบอาหารและบริการ 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. รายการอาหาร จดัไดถู้กตอ้ง 

ตามรูปแบบการบริการอาหาร

แบบ Table Service หรือ Self 

Service 

1.1 เลือกรายการอาหารตามรูปแบบการบริการ

อาหาร 

1.2. กาํหนดรายการอาหารอาหารตามรูปแบบการ

บริการอาหาร 

1.3 อธิบายชนิด ลกัษณะของอาหารตามรูปแบบ

การบริการอาหารแบบ Table Service หรือ Self 

Service 

1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะการบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self Service 

1.ใชแ้บบทดสอบความรู้แบบตอบส้ัน

ประเมิน เร่ืองชนิด ลกัษณะอาหาร

และการให้บริการตามรูปแบบการ

บริการอาหารแบบ Table Service 

หรือ Self Service ชนิด ลกัษณะ

วิธีการใช ้เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ชนิด ลกัษณะ การแปรรูปวตัถุดิบและ

หลกัชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2.ใชแ้บบทดสอบปฏิบติัประเมิน 

รายการอาหารตามรูปแบบการบริการ

อาหาร การเลือก จดั เตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ การเลือก จดั เตรียม

วตัถุดิบประกอบอาหารประเภทผกั 

เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรสและทาํงานดว้ย

ความรอบครอบ ปลอดภยั 

2.เคร่ืองมือ อุปกรณ์วสัดุถูก

จดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.วตัถุดิบถูกเลือก จดั เตรียมได้

ตามชนิดอาหาร 

4.วตัถุดิบประกอบอาหาร

ประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุง

รสถูกแปรรูป ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัชนิดของอาหาร 

2.1 เลือก จดั เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการ

ประกอบอาหาร 

2.2 เลือก จดั เตรียมวตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบ

อาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส 

2.3 ทาํงานดว้ยความรอบครอบ ปลอดภยั 

2.4 อธิบายชนิด ลกัษณะวิธีการใช ้เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ วตัถุดิบตามรายการอาหารในรูปแบบการ

บริการอาหารแบบ Table Service หรือ Self 

Service 

2.5 อธิบายชนิด ลกัษณะ การแปรรูปวตัถุดิบ

ประกอบอาหารตามรายการอาหาร 

2.6 อธิบายหลกัชีวอนามยัและความปลอดภยัใน

งานอาหาร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                 ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                                 สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  2    งานประกอบอาหารและบริการ 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

5. อาหารตามรูปแบบการ

บริการอาหารแบบ Table 

Service หรือ Self Service ถูก

ประกอบตามลาํดบัขั้นตอน 

6. เทคนิคการปรุงอาหาร การ

ใชค้วามร้อน ขั้นตอนการใส่

ส่วนผสม และการเลือกใช้

ภาชนะอยา่งเหมาะสม 

7. อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมี สี กล่ิน 

รสชาติ เน้ือสัมผสั ตรงตาม

ลกัษณะของอาหาร 

3.1 ประกอบอาหารตามรูปแบบการบริการอาหาร

แบบ Table Service หรือ Self Service ตามขั้นตอน 

3.2. ปรุงอาหารโดยใชเ้ทคนิคการประกอบอาหาร

การใส่ส่วนผสมตาม ลาํดบั และการเลือกใช้

ภาชนะอยา่งเหมาะสม 

3.3 จดัอาหารตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self Service อยา่งเหมาะสม 

3.4 อธิบายขั้นตอน วิธีการ เทคนิค การประกอบ

อาหารตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table 

Service หรือ Self Service 

3.5 อธิบายเทคนิคการปรุงอาหาร การใชค้วามร้อน 

ขั้นตอนการใส่ส่วนผสม 

1.ใชแ้บบทดสอบความรู้แบบตอบส้ัน

ประเมิน เร่ืองขั้นตอน วิธีการ เทคนิค 

การประกอบอาหาร เทคนิคการปรุง

อาหาร และขั้นตอนการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการบริการ

อาหารแบบ Table Service หรือ Self 

Service 

2.ใชแ้บบทดสอบปฏิบติัประเมินการ

ประกอบอาหาร เทคนิคการปรุง

อาหาร และขั้นตอนการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการบริการ

อาหารแบบ Table Service หรือ Self 

Service การทาํงานดว้ยความ

ปลอดภยัและการจดัเก็บเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์สถานท่ี 

8. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

ตามรูปแบบการบริการอาหาร

แบบ Table Service หรือ Self 

Service ครบทุกขั้นตอน 

4.1 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ถกตอ้ง 

ตามรูปแบบการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4.2 อธิบายขั้นตอนการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

ตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table Service 

หรือ Self Service 

9. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ทาํ

ความสะอาด หลงัจากการใช้

ปฏิบติังาน 

10. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ถูก

จดัเก็บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

11. ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลา

ตามท่ีกาํหนด 

12. พ้ืนท่ีในการปฏิบติังานได้

ทาํความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

5.1 ทาํความสะอาดสถานท่ีและอุปกรณ์การบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

5.2 อธิบายขั้นตอนการจดัเก็บ เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                               สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี   3    งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. รายการอาหาร จดัไดถู้กตอ้ง

ตามรูปแบบการจดัเล้ียงแบบ

โต๊ะจีน/ บุฟเฟ่ต/์ คอ็กเทลซิต-

ดาวน์ดินเนอร์ และดินเนอร์ 

1.1 เลือกรายการอาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

1.2 กาํหนดรายการอาหารอาหารตามรูปแบบ

การจดัเล้ียง 

1.3 อธิบายชนิด ลกัษณะของอาหารตามรูปแบบ

การจดัเล้ียง 

1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะรูปแบบการจดัเล้ียง 

1.ใชแ้บบทดสอบความรู้แบบตอบส้ัน

ประเมิน เร่ืองชนิด ลกัษณะอาหารและ

การให้บริการตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

ชนิด ลกัษณะวิธีการใช ้เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ ชนิด ลกัษณะ การแปรรูป

วตัถุดิบและหลกัชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

2.ใชแ้บบทดสอบปฏิบติัประเมิน 

รายการอาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

การเลือก จดั เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ การเลือก จดั เตรียมวตัถุดิบ

ประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์

เคร่ืองปรุงรสและทาํงานดว้ยความรอบ

ครอบ ปลอดภยั 

2. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ถูก

จดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. วตัถุดิบถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

4. วตัถุดิบการประกอบอาหาร

ประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ือง-

ปรุงรส จดัเตรียมไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัชนิดของอาหาร

ตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

 

2.1 เลือก จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ใน

การประกอบอาหาร 

2.2 เลือก จดัเตรียมวตัถุดิบ ท่ีใชป้ระกอบอาหาร 

2.3 เลือกจดัเตรียมวตัถุดิบการประกอบอาหาร

ประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส  

2.4 ทาํงานดว้ยความรอบครอบ ปลอดภยั 

2.5 อธิบายรายการและวิธีการใช ้เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ วตัถุดิบตามรายการอาหารตามรูปแบบ

การจดัเล้ียง 

2.6 อธิบายรายการวตัถุดิบการประกอบอาหาร

ตามรายการอาหาร 

2.7 อธิบายหลกัชีวอนามยัและความปลอดภยัใน

งานอาหาร 

5. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์การ

จดัเล้ียงถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

 

3.1 เลือก จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ใน

การจดัเล้ียง 

3.2 ทาํงานดว้ยความรอบครอบ ปลอดภยั 

3.3 ระบุรายการและวิธีการใช ้เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ ตามรายการอาหารตามรูปแบบการจดั

เล้ียง 

3.4 อธิบายหลกัชีวอนามยัและความปลอดภยัใน

งานอาหาร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                 ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ                                          สาขางาน อาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  3   งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

6. อาหารตามรูปแบบการจดั

เล้ียงประกอบตามลาํดบั

ขั้นตอน 

7. เทคนิคการปรุงอาหาร การ

ใชค้วามร้อน ขั้นตอนการใส่

ส่วนผสม และการเลือกใช้

ภาชนะอยา่งเหมาะสม 

8. อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมี สี กล่ิน 

รสชาติ เน้ือสัมผสั ตรงตาม

ลกัษณะของอาหาร 

4.1 ประกอบอาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียง

ตามลาํดบัขั้นตอน 

4.2 ปรุงอาหาร ใชค้วามร้อน ขั้นตอนการใส่

ส่วนผสมตามขั้นตอน 

4.3 จดัอาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

4.4 อธิบายขั้นตอน วิธีการ เทคนิค การประกอบ

อาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

4.5 อธิบายขั้นตอน วิธีการ เทคนิคการปรุง

อาหาร ตามรูปแบบการจดัเล้ียง 

1.ใชแ้บบทดสอบความรู้แบบตอบส้ัน

ประเมิน เร่ืองขั้นตอน วิธีการ เทคนิค 

การประกอบอาหาร การปรุงอาหาร

และการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

ตามรูปแบบการจดัเล้ียงและตรวจ

สภาพเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

2.ใชแ้บบทดสอบปฏิบติัประเมิน 

ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค การประกอบ

อาหาร การปรุงอาหารและการบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการ

จดัเล้ียงและตรวจสภาพเคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

9. การให้บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการจดั

เล้ียงตามท่ีกาํหนดครบทุก

ขั้นตอน 

5.1 บริการอาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียงตามท่ี

กาํหนด ถูกตอ้ง 

5.2 อธิบายขั้นตอนการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการจดัเล้ียงท่ีกาํหนด 

10.เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ทาํ

ความสะอาด จดัเก็บหลงัจาก

การใชป้ฏิบติังานถูกตอ้ง 

11.ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลา

ตามท่ีกาํหนด 

12.พ้ืนท่ีในการปฏิบติังานได้

ทาํความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

6.1 ทาํความสะอาดเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการปฏิบติังาน 

6.2 อธิบายขั้นตอน วิธีการตรวจสภาพความ

เรียบร้อยของเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว      เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  30 คะแนน 

 

คําส่ัง จงตอบคําถามต่อไปนี ้ 

จุดประสงค์ข้อ 1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะของอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว 

คําถาม 

1. อธิบายหลกัการจดัรายการอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

หลกัการจดัรายการอาหาร 

1. จดัรายรายการอาหารโดยคาํนึงถึงหลกัโภชนาการ 

2. จดัรายการอาหารใหเ้หมาะสมกบัม้ืออาหาร 

3. จดัรายการอาหารใหมี้สัดส่วนท่ีเหมาะสม 

4. จดัรายการอาหารใหมี้รสชาติหลากหลาย 

5. จดัรายการอาหารใหเ้หมาะสมกบัวยั 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายหลกัการจดัรายการอาหารไดถู้กตอ้งขอ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อ 1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะของอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว 

คําถาม 

2. อธิบายลกัษณะของตาํรับอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว   (6 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

 ลกัษณะของตาํรับอาหารมาตรฐาน 

1. มีคาํอธิบายท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

2. ระบุเคร่ืองปรุงตามลาํดบัการใชแ้ละปริมาณท่ีถูกตอ้ง 

3. เขียนลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นขอ้ๆ และบอกเทคนิคในการทาํไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. ระบุอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ อยา่งชดัเจน 

5. ระบุระยะเวลาและอุณหภูมิท่ีใชใ้นการหุงตม้ไดช้ดัเจน 

6. ระบุขอ้แนะนาํพิเศษหรือขอ้ควรระวงั (ถา้มี) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายลกัษณะของตาํรับอาหารไดถู้กตอ้งขอ้ละ 1 คะแนน 

ปวช.62 : A4 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จุดประสงค์ข้อ 2.1 เลือก จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

3.จงบอกชนิดของอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครอบครัวแบบต่างๆ และการใชอุ้ปกรณ์นั้นๆ (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ   

1. อุปกรณ์ในการเตรียมอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว 

2. อุปกรณ์ในการชัง่ ตวง วดั และวิธีการใช ้

3. อุปกรณ์ในการตดั หัน่ สับ บด และวิธีการใช ้

4. อุปกรณ์ในการผสมอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว 

5. อุปกรณ์ในการตม้ น่ึง ป้ิง ทอด และวิธีการใช ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

บอกอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อ 2.5 อธิบายชนิด ลกัษณะและวิธีการใช ้เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบตามรายการอาหารสาํรับ 

สาํหรับครอบครัว 

คําถาม 

4. อธิบายการเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ   (9 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

        1.วตัถดิุบประเภทผกั การเตรียมผกัในการปรุงอาหารมีวิธีการดงัน้ี 

            1.1 ก่อนหัน่ผกัตอ้งลา้งใหส้ะอาด ผกัท่ีเป็นกอ เช่น ผกักาดขาว ควรปลิดออกทีละกาบแลว้ลา้ง

ใหส้ะอาด ขณะลา้งระวงัอยา่ใหผ้กัชํ้า 

             1.2. ผกัท่ีตอ้งรับประทานสด ควรแช่ในนํ้าด่างทบัทิม หรือนํ้าเกลืออ่อน ประมาณ 10 นาที และ

ตอ้งนาํผกัไปลา้งอีกคร้ัง เพื่อลา้งยาฆ่าแมลง 

         2.วตัถุดิบประเภทเน้ือสัตว ์มีวิธีการเตรียมดงัน้ี 

             2.1 ตดัหรือเอาส่วนท่ีไม่ตอ้งการออกก่อนการลา้ง เช่น ถา้เป็นปลาใหข้อดเกลด็ ตดัครีบ ตดั

เหงือก หรือแร่พงัผืดทิ้ง สาํหรับเน้ือหรือหมู ลา้งใหส้ะอาดก่อนนั้น ถา้เป็นช้ินใหญ่มากควรหัน่ตาม

ความเหมาะสม เพื่อใหสุ้กทัว่ถึง ถา้เป็นปลาเม่ือหัน่เป็นช้ินใหญ่แลว้ควรลา้งดว้ยนํ้าเกลือเลก็นอ้ยเพื่อ

ดบักล่ินคาว 

             2.2 เน้ือสัตวจ์าํพวกหอยใหล้า้งคร้ังแรกเพื่อเอาดินและส่ิงสกปรกออกแลว้จึงแช่นํ้าประมาณ 2-

3 ชัว่โมง เพื่อใหห้อยคายส่ิงสกปรกและลา้งออกอีกคร้ังก่อนนาํมาประกอบอาหาร 

        3.วตัถดิุบประเภทเคร่ืองปรุงรส เพื่อปรุงรสใหอ้าหารมีรสชาติอร่อยตามความชอบของแต่ละคน 

เช่น นํ้ าปลา นํ้าตาล พริกป่น เกลือป่น ควรแบ่งหรือตวงจากภาชนะท่ีบรรจุใส่ในถว้ยเลก็ๆ ตามความ

ตอ้งการใชง้าน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายการเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารประเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 3 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อ 2.6 อธิบายเทคนิคการเตรียม ทาํความสะอาด การแล่ หัน่ สับวตัถุดิบการประกอบอาหารตาม

รายการอาหาร 

คําถาม 

5. อธิบายวิธีการเตรียมอาหาร  (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

การเตรียมอาหารเป็นการนาํอาหารสด อาหารแหง้ และเคร่ืองปรุงรสมาเตรียมพร้อมไวเ้พื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร การเตรียมอาหารมีหลายวิธี ดงัน้ี 

1. ลา้ง  เป็นการใชน้ํ้าทาํให้อาหารสะอาด โดยใชมื้อช่วยถูผิวอาหารเบาๆ เพื่อใหฝุ้่ นละอองและส่ิง

สกปรกหลุดออกไป 

2. เด็ด  เป็นการใชมื้อทาํใหก้า้นหรือใบผกัขาดออกจากกนั 

3. ปอก  เป็นการใชมี้ดหรือมือลอกเปลือกอาหารออกไป 

4. หัน่  เป็นการใชมี้ดทาํให้อาหารขาดออกจากกนัเป็นช้ินตามตอ้งการ โดยมือหน่ึงจบัมีดอีกมือหน่ึงจบั

อาหารวงบนเขียง กดมีดเล่ือนไปขา้งหนา้แลว้ลากกลบัมาอยา่งเร็ว 

5. สับ  เป็นการใชมี้ดขนาดใหญ่ ทาํใหอ้าหารขาดออกจากกนัเป็นช้ินๆ หรือละเอียด โดยยกมีดใหสู้ง

แลว้กดลงใหถู้กอาหารนั้นอย่างแรงและเร็ว 

6. ฝาน  เป็นการทาํใหอ้าหารเป็นแผน่หรือช้ินบางๆ โดยใชมื้อหน่ึงจบัมีด และอีกมือหน่ึงจบัอาหารไว้

ในฝ่ามือหรือวางบนเขียง แลว้กดมีดลงบนอาหารนั้น 

7. ซอย  เป็นการทาํให้อาหารเป็นช้ินฝอยๆ โดยมือหน่ึงจบัอาหารวางบนเขียง อีกมือหน่ึงกดมีดไป

ขา้งหนา้นิดหน่อย ยกขึ้นถ่ีๆเร็วๆ 

8. บุบ  เป็นการทาํให้อาหารพอชํ้าหรือพอแตก โดยใชมี้ดขนาดใหญ่ ออกแรงกดลงบนอาหาร หรือใช้

ลูกครงกระแทกเบาๆ 

9. โขลก  เป็นการทาํให้อาหารเหน่ียวและนุ่ม โดยใส่อาหารลงในครกแลว้ใชลู้กครกกระแทกลงไป

แรงๆ 

10. คั้น  เป็นการทาํอาหารท่ีอมนํ้าใหแ้หง้ โดยการแยกนํ้ากบัอาหารนั้นเป็นคนละส่วน ใชมื้อกาํอาหาร

นั้นบีบใหแ้น่น เพื่อใหอ้าหารนั้นไหลออกมา เช่น คั้นกะทิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายการเตรียมอาหารไดถู้กตอ้งขอ้ละ 0.5 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว         เวลา 3 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินกาํหนดรายการอาหาร ตาํรับอาหาร เตรียมและใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการ

ประกอบอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว ม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ โดยเลือกปฏิบติัเพียง 1 ม้ือ (อาหารไม่นอ้ย

กวา่ 3 ชนิด) กาํหนดปริมาณสาํหรับผูรั้บประทาน 1 ท่าน ประเมินเป็นรายบุคคล  (50 คะแนน) 

 

กรอบการประเมิน   

ด้านกระบวนการ  

1.1 เลือกรายการอาหารในสาํรับใหมี้ความเหมาะสม  

1.2 กาํหนดรายการอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว 

1.3 เขียนตาํรับอาหารตามรายการอาหารท่ีกาํหนด 

2.1 เลือก จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

2.2 เลือก จดัเตรียม ลา้ง ปอก ทาํความสะอาดวตัถุดิบ ท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร 

2.3 เลือก จดัเตรียม แล่ หัน่ สับ ซอยวตัถุดิบการประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรสใหถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัชนิดของอาหาร  

2.4 ทาํงานดว้ยความรอบครอบ ปลอดภยั 

3.1 ประกอบอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัวตามชนิด ตามลาํดบัขั้นตอนและสุขอนามยั 

3.2 ใชเ้ทคนิคการปรุงอาหารดา้นความร้อน ขั้นตอนการใส่ส่วนผสมไดเ้หมาะสม 

3.3 เลือกใชภ้าชนะและ จดัอาหารลงภาชนะสวยงามน่ารับประทาน 

4.1 ทาํความสะอาดเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 

 

ด้านคุณภาพผลงาน 

1. รายการอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัวจดัไดถู้กตอ้งตามกาํหนดรายการอาหารตามหลกัโภชนาการ ม้ืออาหาร 

และสัดส่วน ความเหมาะสมกบัอาหาร มีรสชาติท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบับุคคลวยัต่างๆ ในครอบครัว 

2. ตาํรับอาหารมีคาํอธิบายท่ีชดัเจน ระบุเคร่ืองปรุงปริมาณ อุปกรณ์ ระยะเวลาอุณหภูมิ ขอ้แนะนาํการทาํงาน

อยา่งชดัเจน 

  

ปวช.62 : A5 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

3. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.วตัถุดิบ ถูกจดัเตรียม ลา้ง ปอก ทาํความสะอาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.วตัถุดิบสาํหรับประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส จดัเตรียม แล่ หัน่ ซอยไดถู้กตอ้งเหมาะสม

กบัชนิดของอาหาร 

6. อาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัวถูกประกอบตามลาํดบัขั้นตอน 

7. เทคนิคการปรุงอาหาร การใชค้วามร้อน ขั้นตอนการใส่ส่วนผสม และการเลือกใชภ้าชนะถูกใชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

8. อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมี สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั ตรงตามลกัษณะของอาหาร 

9. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ทาํความสะอาด หลงัจากการใชป้ฏิบติังาน 

10. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ถูกจดัเก็บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

11. ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาตามท่ีกาํหนด 

12. พื้นท่ีในการปฏิบติังานไดท้าํความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน (12 คะแนน)  

1. ความพร้อมของชุดปฏิบติัการ (5 คะแนน) 

- ชุดปฏิบติังาน (ชุดเชฟ)      ให ้ 1 คะแนน 

- หมวก        ให ้ 1 คะแนน 

- ผา้กนัเป้ือน       ให ้ 1 คะแนน 

- ผา้เช็ดมือ        ให ้ 1 คะแนน 

- รองเทา้        ให ้ 1 คะแนน 

            2. ความสะอาดของร่างกาย เลบ็ ผม เคร่ืองประดบั (3 คะแนน) 

- ทรงผมถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ    ให ้ 1 คะแนน 

- เลบ็มือถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ    ให ้ 1 คะแนน 

- ไม่สวมเคร่ืองประดบั      ให ้ 1 คะแนน 

3. การเตรียมวตัถุดิบไดถู้กตอ้งตามชนิดของอาหาร (4 คะแนน) 

- วตัถุดิบครบถว้น      ให ้ 4 คะแนน 

- วตัถุดิบขาด 1-2 รายการ      ให ้ 3 คะแนน 

- วตัถดิุบขาด 3-4 รายการ      ให ้ 2 คะแนน 

- วตัถดิุบขาดมากกวา่ 5 รายการ    ให ้ 1 คะแนน 
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กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (6 คะแนน) 

1. การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย (2 คะแนน) 

- ตรวจเช็คระบบแก๊สทุกคร้ัง      ให ้ 1 คะแนน 

- มีการตรวจเช็คเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกคร้ังท่ีใชง้าน     ให ้ 1 คะแนน 

   2. ความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

- ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตลอดการปฏิบติังาน  ให ้ 1 คะแนน 

-     ปฏิบติังานดว้ยความประมาท ไม่ระมดัระวงั      ให ้ 0 คะแนน 

    3. การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (3 คะแนน) 

-    บริเวณโต๊ะเตรียมอาหารสะอาดเรียบร้อย    ให ้ 1 คะแนน 

-    บริเวณหนา้เตาสะอาด เรียบร้อย     ให ้ 1 คะแนน 

- บริเวณอ่างลา้งสะอาด เรียบร้อย     ให ้ 1 คะแนน 

 การปฏิบัติงาน  (20 คะแนน) 

1. จดัรายการอาหาร ถูกตอ้งครบถว้น (3 คะแนน) 

- จดัรายการอาหาร ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

- จดัรายการอาหารไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนด 1-2 ขอ้ 

- จดัรายการอาหารไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนดมากกวา่ 3 ขอ้ 

2.   ทาํตาํรับอาหาร ถูกตอ้งครบถว้น (3 คะแนน) 

- ทาํตาํรับอาหารถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

- ทาํตาํรับอาหารไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนด 1-2 ขอ้ 

- ทาํตาํรับอาหารไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนดมากกวา่ 3 ขอ้ 

3.     เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครบถว้น (3 คะแนน) 

       - เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครบถว้น 

       - เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 1-2 รายการ 

       - เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 3 รายการขึ้นไป 

4.    เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารครบถว้น (3 คะแนน) 

       - เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารครบถว้น 

       - เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 1-2 รายการ 

       - เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 3 รายการขึ้นไป 

 

 

 

 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 
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5.     การเตรียมอาหาร (3 คะแนน) 

       - เตรียมอาหารในการประกอบอาหารครบถว้น 

       - เตรียมอาหารในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 1-2 รายการ 

       - เตรียมอาหารในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 3 รายการขึ้นไป 

6.    ประกอบอาหาร (3 คะแนน) 

      - ประกอบอาหารครบถว้นตามรายการท่ีกาํหนด 

     - ประกอบอาหารไมค่รบถว้นตามรายการท่ีกาํหนด 1 ชนิด 

     - ประกอบอาหารไมค่รบถว้นตามรายการท่ีกาํหนด 2 ชนิด 

7.    จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีการประกอบอาหาร (2 คะแนน) 

     - จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีการประกอบอาหารสะอาด เรียบร้อย 

     - จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์และพื้นท่ีการประกอบอาหารไม่สะอาดไม่เรียบร้อย 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

  ผลงานสําเร็จ (10 คะแนน)  

     1. ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนด (3 คะแนน) 

 - ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนดครบทุกรายการ 

        - ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนดไม่ครบ 1 รายการ 

        - ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนดไม่ครบ 2 รายการ 

     2.  ลกัษณะอาหารตามรูปแบบสาํรับอาหาร (3 คะแนน) 

        - ลกัษณะอาหารถูกตอ้งตามรูปแบบสาํรับอาหารท่ีกาํหนด 

        - ลกัษณะอาหารไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบสาํรับอาหารท่ีกาํหนด 1 รายการ 

        - ลกัษณะอาหารไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบสาํรับอาหารท่ีกาํหนด 2 รายการ 

       3.  ลกัษณะอาหาร ดา้น สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผสั (4 คะแนน) 

          - ลกัษณะอาหาร ดา้น สี ถกูตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

          - ลกัษณะอาหาร ดา้น กล่ิน ถูกตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

          - ลกัษณะอาหาร ดา้น รสชาติ ถูกตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

          - ลกัษณะอาหาร ดา้น เน้ือสัมผสั ถูกตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

ผลงานสําเร็จตามเวลา (2 คะแนน) 

- ผลงานสาํเร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด  

- ผลงานสาํเร็จเกินเวลาท่ีกาํหนด 10 นาทีขึ้นไป    

 

 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 1 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                  ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                   สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานประกอบอาหารและบริการ เวลา  1  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  35  คะแนน 

 

คําส่ัง จงตอบคําถามต่อไปนี ้
  

จุดประสงค์ข้อ 3.4 อธิบายขั้นตอน วิธีการ เทคนิค การประกอบอาหารตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table 

Service หรือ Self Service 

คําถาม 

 1. จงอธิบายวิธีการประกอบอาหาร   (13 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

วิธีประกอบอาหาร 

1. การลวก  เป็นการทาํให้อาหารสุก หรือทาํใหห้มดกล่ินท่ีไม่ตอ้งการ โดยใส่อาหารลงไปในนํ้าเดือด  

เม่ืออาหารเปล่ียนสีใหต้กัขึ้น 

2. การรวน  เป็นการทาํใหอ้าหารสุกดว้ยนํ้ามนัหรือนํ้าปริมาณนอ้ย โดยใส่อาหารลงไปในนํ้ามนั 

หรือนํ้าร้อนในกระทะ คนพอสุกแลว้ตกัขึ้น 

3. การตม้  เป็นการทาํให้อาหารสุก โดยนาํอาหารใส่หมอ้พร้อมกบันํ้าแลว้ตั้งไฟใหเ้ดือด 

4. การน่ึง  เป็นการทาํใหอ้าหารสุก โดยนํ้าอาหารวางบนลงัถึงเหนือหมอ้ท่ีมีนํ้าเดือด 

แลว้ปิดฝาครอบไม่ใหไ้อนํ้าออก 

5. การตุ๋น  เป็นการทาํให้อาหารสุกจนเป่ือยนุ่ม โดยการนาํอาหารใส่ภาชนะตั้งไฟหรือเหนือ 

ภาชนะอีกใบหน่ึงท่ีมีนํ้าเดือดและมีฝาปิด ซ่ึงการตุ๋นจะช่วยรักษาคุณประโยชน์ของสารอาหาร 

ไวไ้ดเ้กือบครบถว้นอีกดว้ย 

6. การป้ิง  เป็นการทาํใหอ้าหารแหง้สุก โดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆจนกระทั้งสุก 

7. การยา่ง  เป็นการทาํให้อาหารสดสุก โดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆจนสุก 

ทั้งขา้งนอกและขา้งใน ในการยา่งอาหารไทยมกัจะห่อดว้ยใบไมห้รือฟอร์ยอะลูมิเนียม  

ใบไมท่ี้ใชห่้อ ไดแ้ก่ ใบตอง และใบเตย 

8. การคัว่  เป็นการทาํใหอ้าหารสุกโดยใส่อาหารลงในกระทะ และใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มถือ  

9. การเจียว  เป็นการทาํให้อาหารท่ีละเอียดหรือเป็นฝอยสุกหรือกรอบดว้ยนํ้ามนั โดยตกันํ้ ามนั 

ใส่กระทะแลว้ใส่อาหารลงไป คนเร่ือย ๆจนสุกตามตอ้งการ 

10. การทอด  เป็นการทาํให้อาหารสุกดว้ยนํ้ามนั โดยตกันํ้ามนัใส่กระทะตั้งไฟใหร้้อนแลว้ใส่อาหาร 

ลงไป พอเหลืองหรือสุกตกัขึ้นใหส้ะเด็ดนํ้ามนั 

ปวช.62 : A4 
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11. การจ่ี  เป็นการทาํใหอ้าหารสุกดว้ยนํ้ามนั โดยตั้งกระทะบนไฟแลว้ทานํ้ามนัในปริมาณนอ้ย 

ใหท้ัว่กระทะ แลว้ใส่อาหารนั้นนาบบนกระทะ กลบัไปกลบัมาจนสุก มกัใชก้บัขนม 

 เช่น ขนมแป้งจ่ี ขนมบา้บ่ิน เป็นตน้ 

12. การผดั  เป็นการทาํให้อาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุกรวมกนั เป็นอาหารชนิดเดียว 

และมีรสชาติอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยใส่อาหารลงในนํ้ามนัหรือกะทิร้อนๆ แลว้ผดักลบัไปกลบัมาจนกระทัง่สุก 

13. การหุง  เป็นการทาํใหอ้าหารสุก โดยนาํอาหารใส่หมอ้พร้อมกบันํ้า เม่ือจนสุกรินนํ้าออกใหห้มด 

แลว้ตั้งไฟต่อไปจนสุก หรือใส่นํ้าพร้อมอาหารใหพ้อเหมาะ ซ่ึงเม่ือนํ้าแหง้ อาหารจะสุกพอดี 

โดยไม่ตอ้งรินนํ้าออก 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายวิธีประกอบอาหาร ไดข้อ้ละ 1  คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 4.2 อธิบายขั้นตอนการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table 

Service หรือ Self Service 

คําถาม 

             2. จงอธิบายรูปแบบการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบ Table Service หรือ Self Service (10 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. การบริการอาหารโดยใชบ้ริการ (Table Service) 

คือ การบริการอาหารใหก้บัผูม้าใชบ้ริการถึงโต๊ะ และการสั่งอาหารจะสั่งอาหารกบัพนกังานบริการ 

หลงัจากอาหารเสร็จพนกังานบริการจะเป็นผูน้าํมาเสิร์ฟให้ท่ีโต๊ะ การบริการลกัษณะน้ีไดรั้บความนิยม

อยา่งมาก โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีมีเวลามากในการรับประทานอาหาร  

2. การบริการอาหารโดยใหลู้กคา้บริการตนเอง (Self Service) 

คือ การบริการอาหารโดยจดัอาหารทุกชนิดอยา่งสวยงาม ไวท่ี้บริเวณมุมใดมุมหน่ึงของสถานท่ีแห่งนั้น 

พร้อมกบัจดัเตรียมภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน , ชอ้น , 

ส้อม , ถว้ยนํ้าจ้ิม เม่ือถึงเวลารับประทานอาหารลูกคา้จะเป็นผูม้าหยบิเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ

รับประทานอาหาร และตกัอาหารตามความพอใจของตนเองส่วนพนกังานบริการจะเป็นผูเ้สิร์ฟ

เคร่ืองด่ืม เก็บจานท่ีสกปรกออกจากโต๊ะลูกคา้ ซ่ึงการบริการแบบน้ีส่วนมากจะใชใ้นงานเล้ียงต่างๆ 

เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่การบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) ซ่ึงการบริการอาหารแบบน้ีนิยมมากท่ีสุด

ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียน ในการบริการอาหารตามท่ีกล่าวมาจะเป็นการบริการตามแบบตะวนัตก  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.อธิบายรูปแบบการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไดข้อ้ละ  5 คะแนน 
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จุดประสงค์ข้อท่ี 4.2 อธิบายขั้นตอนการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table 

Service หรือ Self Service 

คําถาม 

3. จงอธิบายประเภทเคร่ืองด่ืม (6 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1.  เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์(Non-alcoholic Beverage) จะมีหลากหลายชนิด ทั้งท่ีมีแก๊ส ไม่มีแก๊ส มีรส

หวาน รสเปร้ียว เคร่ืองด่ืมประเภทท่ีไม่มีแอลกอฮอลก์็เช่น นํ้าด่ืม , นํ้าแร่ , นํ้าผลไม ้, นํ้าเช่ือม , นํ้าอดัแก๊ส , 

เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เช่น ชา กาแฟ 

2. เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(Alcoholic Beverage) เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิด

แตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น วิธีการผลิตโดยการหมกั หรือการกลัน่ วตัถุดิบ ปริมาณ

แอลกอฮอล ์การเก็บหรือการปรุงผสมเพิ่มเติม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายอธิบายรูปแบบเคร่ืองด่ืม ไดไ้ดข้อ้ละ 3 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 4.2 อธิบายขั้นตอนการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table 

Service หรือ Self Service 

คําถาม 

            4. จงอธิบายหลกัการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพ  (6 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. การใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพนั้น ตอ้งทาํทุกคร้ังไม่ใช่ทาํเฉพาะการบริการคร้ังแรกเท่านั้น 

2. คุณภาพของการบริการวดัจากความพอใจของลูกคา้ไม่ใช่วดัจากความพอใจของผูใ้หบ้ริการ 

3. การบริการท่ีคุณภาพเกิดขึ้นจากการท่ีทกุคนในองคก์ารร่วมมือกนัและลงมือกระทาํอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

4. การบริการท่ีม่ีคุณภาพตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้

5. การบริการท่ีดียอ่มเกิดจากการส่ือสารท่ีดีต่อกนั 

6. ผูใ้หบ้ริการตอ้งรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขท่ีมีโอกาสทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพอใจ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายหลกัการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                              ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                              สาขางานอาหารและโภชนาการ  

สมรรถนะงานท่ี 2    งานประกอบอาหารและบริการ                   เวลา 5 ช่ัวโมง     คะแนนเต็ม  46  คะแนน 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมิน ประกอบอาหารและบริการอาหารโดยเลือกจากรูปแบบการบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self Service โดยปฏิบติัเพียง 1 รูปแบบ ประเมินแบบรายบุคคล ( 46 คะแนน) 
 

กรอบการประเมิน   

ด้านกระบวนการ 

1.1 เลือกรายการอาหารตามรูปแบบการบริการอาหาร 

1.2. กาํหนดรายการอาหารอาหารตามรูปแบบการบริการอาหาร 

2.1 เลือก จดั เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

2.2 เลือก จดั เตรียมวตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส 

2.3 ทาํงานดว้ยความรอบครอบ ปลอดภยั 

3.1 ประกอบอาหารตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table Service หรือ Self Service ตามขั้นตอน 

3.2. ปรุงอาหารใชเ้ทคนิคการใหค้วามร้อน การใส่ส่วนผสมตาม ลาํดบั และการเลือกใชภ้าชนะอยา่งเหมาะสม 

3.3 จดัอาหารตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table Service หรือ Self Service อยา่งเหมาะสม 

4.1 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ถกตอ้งตามรูปแบบการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

5.1 ทาํความสะอาดสถานท่ีและอุปกรณ์การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

ด้านคุณภาพผลผลติ 

1. รายการอาหาร จดัไดถู้กตอ้ง ตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table Service หรือ Self Service 

2.เคร่ืองมือ อุปกรณ์วสัดุถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.วตัถดิุบถูกเลือก จดั เตรียมไดต้ามชนิดอาหาร 

4.วตัถดิุบประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรสถูกแปรรูป ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของอาหาร 

5. อาหารตามรูปแบบการบริการอาหารแบบ Table Service หรือ Self Service ถูกประกอบตามลาํดบัขั้นตอน 

6. เทคนิคการปรุงอาหาร การใชค้วามร้อน ขั้นตอนการใส่ส่วนผสม และการเลือกใชภ้าชนะอยา่งเหมาะสม 

7. อาหารท่ีปรุงสาํเร็จมี สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั ตรงตามลกัษณะของอาหาร 

8. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบบริการแบบ Table Service หรือ Self Service ครบทุกขั้นตอน 

9. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ทาํความสะอาด จดัเก็บไดอ้ยา่งถูกตอ้งหลงัจากการใชป้ฏิบติังาน 

10. ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาตามท่ีกาํหนด 

11. พื้นท่ีในการปฏิบติังานไดท้าํความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปวช.62 : A5 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน (12 คะแนน)  

1. ความพร้อมของชุดปฏิบติัการ (5 คะแนน) 

- ชุดปฏิบติังาน (ชุดเชฟ)      ให ้ 1  คะแนน 

- หมวก        ให ้ 1  คะแนน 

- ผา้กนัเป้ือน       ให ้ 1  คะแนน 

- ผา้เช็ดมือ        ให ้ 1  คะแนน 

- รองเทา้        ให ้ 1  คะแนน 

              2. ความสะอาดของร่างกาย เลบ็ ผม เคร่ืองประดบั (3 คะแนน) 

- ทรงผมถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ    ให ้ 1 คะแนน 

- เลบ็มือถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ    ให ้ 1  คะแนน 

- ไม่สวมเคร่ืองประดบั      ให ้ 1  คะแนน 

3. การเตรียมวตัถุดิบไดถู้กตอ้งตามชนิดของอาหาร (4 คะแนน) 

- วตัถุดิบครบถว้น      ให ้ 4  คะแนน 

- วตัถุดิบขาด 1-2 รายการ      ให ้ 3  คะแนน 

- วตัถุดิบขาด 3-4 รายการ      ให ้ 2  คะแนน 

- วตัถุดิบขาดมากกวา่ 5 รายการ    ให ้ 1  คะแนน 

กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (6 คะแนน) 

1. การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย (2 คะแนน) 

- ตรวจเช็คระบบแก๊สทุกคร้ัง      ให ้ 1  คะแนน 

- มีการตรวจเช็คเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกคร้ังท่ีใชง้าน     ให ้ 1  คะแนน 

   2. ความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

- ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตลอดการปฏิบติังาน  ให ้ 1  คะแนน 

-     ปฏิบติังานดว้ยความประมาท ไม่ระมดั ระวงั      ให ้ 0  คะแนน 

    3. การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (3 คะแนน) 

-    บริเวณโต๊ะเตรียมอาหารสะอาดเรียบร้อย    ให ้ 1  คะแนน 

-    บริเวณหนา้เตาสะอาด เรียบร้อย    ให ้ 1  คะแนน 

- บริเวณอ่างลา้งสะอาด เรียบร้อย    ให ้ 1  คะแนน 

การปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 

1. ปฏิบติังานตามขั้นตอน ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงท่ีกาํหนด (4 คะแนน) 

- รายการอาหาร จดัไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการจดัเล้ียงแบบโต๊ะจีน  
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-    บุฟเฟต ์ค็อกเทล ซิตดาวน์ดินเนอร์ และดินเนอร์           ให ้ 1  คะแนน 

-     เคร่ืองมือ  วสัดุ  อุปกรณ์ ถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง         ให ้ 1  คะแนน 

-     วตัถุดิบถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง            ให ้ 1  คะแนน 

-     วตัถุดิบการประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส  

       จดัเตรียมไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของอาหารตามรูปแบบ 

       การจดัเล้ียง         ให ้ 1  คะแนน 

2. ประกอบอาหารตามรายการอาหารถูกตอ้งตามรายการอาหาร (3 คะแนน) 

-     ใชว้ตัถุดิบครบถว้นถูกตอ้งตามชนิดอาหาร           ให ้ 3  คะแนน 

-     ใชว้ตัถุดิบไม่ถูกตอ้งตามชนิดอาหาร 1-2 ชนิด          ให ้ 2  คะแนน 

-     ใชว้ตัถุดิบไม่ถูกตอ้งตามชนิดอาหาร 3-4 ชนิด           ให ้ 1  คะแนน 

     3 . การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ถูกตอ้ง (3 คะแนน) 

         -     ใชง้านของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ผดิประเภท    ให ้ 1  คะแนน 

          -     ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ไม่ตรงตามประเภทของอาหาร      ให ้ 1  คะแนน 

          -      ดูแล เก็บรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นหมวดหมู่    ให ้ 1  คะแนน 

ผลงานสําเร็จ (16 คะแนน) 

     1. ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนด (4 คะแนน) 

- อาหารตรงตามรายการอาหารท่ีกาํหนด    ให ้ 4  คะแนน 

- อาหารไม่ตรงตามรายการอาหารท่ีกาํหนด 1 รายการ  ให ้ 3  คะแนน 

- อาหารไม่ตรงตามรายการอาหารท่ีกาํหนด 2 รายการ  ให ้ 2  คะแนน 

-     อาหารไม่ตรงตามรายการอาหารท่ีกาํหนด มากกวา่ 3 รายการ  ให ้ 1  คะแนน 

 2. ลกัษณะอาหารตรงตามรูปแบบการบริการ (4 คะแนน) 

           -      ลกัษณะอาหารตรงตามรูปแบบการบริการ   ให ้ 4  คะแนน 

                            -      ลกัษณะอาหารตรงตามรูปแบบการบริการ 1 รายการ   ให ้ 3  คะแนน  

            -      ลกัษณะอาหารตรงตามรูปแบบการบริการ 2 รายการ  ให ้ 2  คะแนน 

            -      ลกัษณะอาหารตรงตามรูปแบบการบริการ 1 รายการ  ให ้ 1  คะแนน 
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    3. พื้นท่ีการจดัเล้ียงท่ีดี (4 คะแนน) 

          -      พื้นท่ีการจดัเล้ียงไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีวางแผน 1 จุด  ให ้ 4  คะแนน 

   -      พื้นท่ีการจดัเล้ียงไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีวางแผน 2 จุด  ให ้ 3  คะแนน 

   -      พื้นท่ีการจดัเล้ียงไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีวางแผนมากกวา่ 3 จุด ให ้ 2  คะแนน 

     4. รูปแบบการบริการท่ีถูกตอ้ง (4 คะแนน) 

   -    รูปแบบการบริการท่ีถูกตอ้ง        ให ้ 4  คะแนน 

           -    รูปแบบการบริการไม่ตรงตามท่ีกาํหนด 1 รายการ        ให ้ 3  คะแนน 

          -    รูปแบบการบริการไม่ตรงตามท่ีกาํหนด 2 รายการ        ให ้ 2  คะแนน 

          -     รูปแบบการบริการไม่ตรงตามท่ีกาํหนดมากกวา่ 2 รายการ  ให ้ 1  คะแนน 

ผลงานสําเร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด (2 คะแนน) 

- ผลงานสาํเร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด    ให ้ 2  คะแนน 

- ผลงานสาํเร็จเกินเวลาท่ีกาํหนด 10 นาทีขึ้นไป   ให ้ 1  คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562             ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                             สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  3    งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง เวลา  1  ช่ัวโมง คะแนนเต็ม  18  คะแนน 

 

คําส่ัง จงตอบคําถามต่อไปนี ้ 

จุดประสงค์ข้อท่ี  1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะรูปแบบการจดัเล้ียง 

คําถาม 

1. จงอธิบายรูปแบบการจดัเล้ียงลกัษณะต่างๆ (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ     

1. โต๊ะจีน ลกัษณะของการจดัเล้ียงแบบจดัโต๊ะจีน 

2. บุฟเฟ่ต ์ลกัษณะของการจดัเล้ียงแบบบุฟเฟต ์

3. คอ็กเทล ลกัษณะของการจดัเล้ียงแบบคอ็กเทล  

4. ซิตดาวน์ดินเนอร์ ลกัษณะของการจดัเล้ียงแบบซิตดาวน์ดินเนอร์ 

5. ดินเนอร์ ลกัษณะของการจดัเล้ียงแบบดินเนอร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

บอกรูปแบบการจดัเล้ียงไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะรูปแบบการจดัเล้ียง 

คําถาม 

2. จงอธิบายเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาการจดัอาหารสาํหรับรูปแบบการจดัเล้ียง  (6 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. จาํนวนคนท่ีจะมารับประทาน 

2. ชนิดของคน 

3. สถานท่ี 

4. จดัอาหารเน่ืองดว้ยโอกาสอะไร 

5. เวลาและการบริการ 

6. งบประมาณ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายหลกัสาํคญัในการจดัอาหารสาํหรับงานเล้ียงไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

ปวช.62 : A4 
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จุดประสงค์ข้อท่ี 1.4 อธิบายชนิด ลกัษณะรูปแบบการจดัเล้ียง 

คําถาม 

3.บอกช่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีใชใ้นการบริการอาหารการจดัเล้ียงอาหารในงานเล้ียงท่ีมีอยู ่2 วิธี คือ การจดั

เล้ียงแบบเป็นพิธีการ (Formal) และการจดัเล้ียงแบบไม่เป็นพิธีการ (Informal) (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. French Service 

2. Russian Service 

3. English Service 

4. American Service 

5. Buffet Service 

6. Cafeteria Service 

7. Arms Service 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

บอกช่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีใชใ้นการบริการอาหารการจดัเล้ียงอาหารในงานเล้ียงท่ีมีอยู ่2 วิธี คือ การจดั

เล้ียงแบบเป็นพิธีการ (Formal) และการจดัเล้ียงแบบไม่เป็นพิธีการ (Informal) ขอ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                 ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ                                                                สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี   3    งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง           เวลา 12 ช่ัวโมง    คะแนนเต็ม  52  คะแนน 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมิน ประกอบอาหารเพ่ือการจดัเล้ียงแบบโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต ์คอ็กเทล                        

              ซิตดาวน์ดินเนอร์ ดินเนอร์ โดยเลือกเพียง 1 รูปแบบ และกาํหนดรายการอาหาร จาํนวนผู ้

รับประทานใหต้รงตามรูปแบบของการจดัเล้ียง  ( 52 คะแนน ) 

 

กรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน (12 คะแนน)  

1. ความพร้อมของชุดปฏิบติัการ (5 คะแนน) 

- ชุดปฏิบติังาน (ชุดเชฟ)      ให ้ 1  คะแนน 

- หมวก        ให ้ 1  คะแนน 

- ผา้กนัเป้ือน       ให ้ 1  คะแนน 

- ผา้เช็ดมือ        ให ้ 1  คะแนน 

- รองเทา้        ให ้ 1  คะแนน 

             2. ความสะอาดของร่างกาย เลบ็ ผม เคร่ืองประดบั (3 คะแนน) 

- ทรงผมถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ    ให ้ 1  คะแนน 

- เลบ็มือถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ    ให ้ 1  คะแนน 

- ไม่สวมเคร่ืองประดบั      ให ้ 1  คะแนน 

3. การเตรียมวตัถุดิบไดถู้กตอ้งตามชนิดของอาหาร (4 คะแนน) 

- วตัถุดิบครบถว้น      ให ้ 4  คะแนน 

- วตัถดิุบขาด 1-2 รายการ      ให ้ 3  คะแนน 

- วตัถดิุบขาด 3-4 รายการ      ให ้ 2  คะแนน 

- วตัถดิุบขาดมากกวา่ 5 รายการ    ให ้ 1  คะแนน 

 

 

 

ปวช.62 : A5 
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กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (6 คะแนน) 

1.การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย (2 คะแนน) 

- ตรวจเช็คระบบแก๊สทุกคร้ัง      ให ้ 1  คะแนน 

- มีการตรวจเช็คเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกคร้ังท่ีใชง้าน      ให ้ 1  คะแนน 

   2.ความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

        -      ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตลอดการปฏิบติังาน  ให ้ 1  คะแนน 

         -      ปฏิบติังานดว้ยความประมาท ไม่ระมดัระวงั       ให ้ 0  คะแนน 

    3.การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (3 คะแนน) 

          -      บริเวณโต๊ะเตรียมอาหารสะอาดเรียบร้อย    ให ้ 1  คะแนน 

          -      บริเวณหนา้เตาสะอาด เรียบร้อย    ให ้ 1  คะแนน 

         -      บริเวณอ่างลา้งสะอาด เรียบร้อย    ให ้ 1  คะแนน 

การปฏิบัติงาน (22 คะแนน) 

1. ปฏิบติังานตามขั้นตอน ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงท่ีกาํหนด (5 คะแนน) 

 - รายการอาหาร จดัไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการจดัเล้ียงแบบโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต ์ค็อกเทล                        

ซิตดาวน์ดินเนอร์ และดินเนอร์                                             ให ้1 คะแนน 

  - เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     ให ้1 คะแนน 

  - วตัถุดิบ ถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง       ให ้1 คะแนน 

  - วตัถดิุบการประกอบอาหารประเภทผกั เน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงรส  

                จดัเตรียมไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของอาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียง               ให ้1 คะแนน 

- เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ถูกจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามรูปแบบการจดัเล้ียง      ให ้1 คะแนน 

 2. จดัรายการอาหาร ถูกตอ้งครบถว้น (3 คะแนน) 

- จดัรายการอาหาร ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

- จดัรายการอาหารไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนด 1-2 ขอ้ 

- จดัรายการอาหารไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนดมากกวา่ 3 ขอ้ 

3.     เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครบถว้น (3 คะแนน) 

       - เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครบถว้น 

       - เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 1-2 รายการ 

       - เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 3 รายการขึ้นไป 

4.    เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารครบถว้น (3 คะแนน) 

       - เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารครบถว้น 

       - เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 1-2 รายการ 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 
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       - เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 3 รายการขึ้นไป 

5.     การเตรียมอาหาร (3 คะแนน) 

       - เตรียมอาหารในการประกอบอาหารครบถว้น 

       - เตรียมอาหารในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 1-2 รายการ 

       - เตรียมอาหารในการประกอบอาหารไม่ครบถว้น 3 รายการขึ้นไป 

6.    ประกอบอาหาร (3 คะแนน) 

      - ประกอบอาหารครบถว้นตามรายการท่ีกาํหนด 

     - ประกอบอาหารไมค่รบถว้นตามรายการท่ีกาํหนด 1 ชนิด 

     - ประกอบอาหารไม่ครบถว้นตามรายการท่ีกาํหนด 2 ชนิด 

7.    จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีการประกอบอาหาร (2 คะแนน) 

     - จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีการประกอบอาหารสะอาด เรียบร้อย 

     - จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์และพื้นท่ีการประกอบอาหารไม่สะอาดไม่เรียบร้อย 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

4. ผลงานสําเร็จ (10 คะแนน)  

     1. ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนด (3 คะแนน) 

 - ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนดครบทุกรายการ 

         - ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนดไม่ครบ 1 รายการ 

               - ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนดไม่ครบ 2 รายการ 

     2.  ลกัษณะอาหารตามรูปแบบการจดัเล้ียง (3 คะแนน) 

             - ลกัษณะอาหารถูกตอ้งตามรูปแบบการจดัเล้ียงท่ีกาํหนด 

            - ลกัษณะอาหารไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบการจดัเล้ียงท่ีกาํหนด 1 รายการ 

            - ลกัษณะอาหารไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบการจดัเล้ียงท่ีกาํหนด 2 รายการ 

       3.  ลกัษณะอาหาร ดา้น สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผสั (4 คะแนน) 

              - ลกัษณะอาหาร ดา้น สี ถูกตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

              - ลกัษณะอาหาร ดา้น กล่ิน ถูกตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

              - ลกัษณะอาหาร ดา้น รสชาติ ถูกตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

             - ลกัษณะอาหาร ดา้น เน้ือสัมผสั ถูกตอ้งตามลกัษณะอาหาร 

ผลงานสําเร็จ (2 คะแนน) 

-  ผลงานสาํเร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด  

- ผลงานสาํเร็จเกินเวลาท่ีกาํหนด 10 นาทีขึ้นไป    

 

 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 3 คะแนน 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 1 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 

 

ให ้ 2 คะแนน 

ให ้ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

คําช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

• คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 

ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

สมรรถนะงานที่  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว 
 

• ส่ิงท่ีต้องการประเมิน 

กาํหนดรายการอาหาร ตาํรับอาหาร เตรียมและใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารสาํรับ 

สาํหรับครอบครัว ม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ โดยเลือกปฏิบติัเพียง 1 ม้ือ (อาหารไม่นอ้ยกวา่ 3 ชนิด) กาํหนด

ปริมาณสาํหรับผูรั้บประทาน 1 ท่าน ประเมินเป็นรายบคุคล 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย  

ภาคทฤษฎี จาํนวน  5 ขอ้  คะแนนเตม็   30  คะแนน (เวลา  1 ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน  1 ขอ้  คะแนนเตม็   50  คะแนน (เวลา  3 ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 เตรียมหอ้งปฏิบติัการอาหาร 

1.2 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

1.3 เตรียมวตัถุดิบหลกัและเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

2.1. ชุดปฏิบติัการอาหาร 

2.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร 
 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 

 

 

 

ปวช.62 : กรรมการ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานที่  2 งานประกอบอาหารและบริการ 
 

• ส่ิงท่ีต้องการประเมิน 

ประกอบอาหารและบริการอาหารโดยเลือกจากรูปแบบการบริการอาหาร 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย  

ภาคทฤษฎี จาํนวน  4 ขอ้  คะแนนเตม็   35   คะแนน (เวลา    1   ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน  1 ขอ้  คะแนนเตม็   46   คะแนน (เวลา    5  ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 เตรียมหอ้งปฏิบติัการอาหาร 

1.2 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

1.3 เตรียมวตัถุดิบหลกัและเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

1.4 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัตกแต่งและบริการ 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

2.1. ชุดปฏิบติัการอาหาร 

2.2 วตัถดิุบท่ีใชใ้นการตกแต่งอาหาร 
 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 

 

สมรรถนะงานที่  3  งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง 
 

• ส่ิงท่ีต้องการประเมิน 

ประกอบอาหารเพ่ือการจดัเล้ียงโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต ์คอ็กเทล ซิตดาวน์ดินเนอร์ ดินเนอร์ โดยเลือกเพียง 1 

รูปแบบ  

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย  

ภาคทฤษฎี จาํนวน  3  ขอ้  คะแนนเตม็ 18  คะแนน (เวลา  1   ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็ 52  คะแนน (เวลา  12  ชัว่โมง) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 เตรียมหอ้งปฏิบติัการอาหาร 

1.2 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

1.3 เตรียมวตัถุดิบหลกัและเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

1.4  เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัตกแต่งและบริการ 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

2.1. ชุดปฏิบติัการอาหาร 

2.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการจดัเล้ียง 
 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายกลุ่มๆ ละ 10 คน 

 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 

ภาคทฤษฎี  ไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  60  ของคะแนนเตม็ 

ภาคปฏิบติั  ไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็ 
 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะงานใด ให้สถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนลงทะเบียน

และเขา้รับการประเมินสมรรถนะงานนั้นใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพระดับสาขางาน  

ประกอบดว้ย 

1. บุคลากรจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ หรือองคก์รวิชาชีพ      ประธานกรรมการ 

หรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั               

2. หวัหนา้แผนกวิชาหรือหวัหนา้สาขาวิชา สาขางาน      รองประธานกรรมการ 

ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน                    

3. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียน กรรมการ 

                   ของอาชีวศึกษาจงัหวดั (จาํนวน 1 คน) 

4. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขาวิชา สาขางานของสถานศึกษาอ่ืน ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 

สถานประกอบการ องคก์ารวิชาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพจากทะเบียนระดบัจงัหวดั อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................         สถานศึกษา ................................................................... 

ช้ัน ปวช. ...............                                                      วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................ พ.ศ. .......... 
 

คําส่ัง จงตอบคําถามต่อไปนี ้ 

1. อธิบายหลกัการจดัรายการอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว (5 คะแนน) 

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

2.  อธิบายชนิด ลกัษณะของตาํรับอาหารสาํรับสาํหรับครอบครัว (6 คะแนน) 

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว       เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

3. จงบอกชนิดของอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครอบครัวแบบต่างๆ และการใชอุ้ปกรณ์นั้นๆ (5 คะแนน)  

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4. อธิบายวิธีการเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ (9 คะแนน)  

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

5. อธิบายวิธีการเตรียมอาหาร ( 5 คะแนน ) 

ตอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว        เวลา 1 ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน .................. พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (30) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                 ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                  สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว           เวลา 3 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................     สถานศึกษา ..................................................................... 

ช้ัน ปวช. ...............                                                  วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................. พ.ศ. .......... 
 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินกาํหนดรายการอาหาร ตาํรับอาหาร เตรียมและใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการ

ประกอบอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว ม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ โดยเลือกปฏิบติัเพียง 1 ม้ือ (อาหารไม่นอ้ย

กวา่ 3 ชนิด) กาํหนดปริมาณสาํหรับผูรั้บประทาน 1 ท่าน ประเมินเป็นรายบุคคล  ( 50 คะแนน) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1  งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว      เวลา 3 ช่ัวโมง    คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล .................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. ..........   

ท่ี รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน  (12)   

 1 ความพร้อมของชุดปฏิบติัการ  5   

 2 ความสะอาดของร่างกาย เลบ็ ผม เคร่ืองประดบั 3   

 3 การเตรียมวตัถุดิบไดถู้กตอ้งตามชนิดของอาหาร  4   

2 กิจนิสัยในการปฏิบติังาน  (6)   

 1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย  2   

  2 ความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน  1   

 3 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  3   

3 การปฏบิัติงาน  

1. จดัรายการอาหาร  

2. ตาํรับอาหาร  

3. การเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครอบครัว  

4. การเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  

5. การเตรียมอาหาร  

6. ประกอบอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว  

7. การจดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ พ้ืนท่ีการประกอบอาหาร 

(20) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

  

4 ผลงานสําเร็จ  

1. ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนด 

2. ลกัษณะอาหารตามรูปแบบสาํรับอาหาร 

3. ลกัษณะอาหาร ดา้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 

(10) 

3 

3 

4 

  

5 ผลงานสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนด  (2)   

 รวม 50   

    

ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                                       (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ..............
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  1   งานประกอบอาหารสํารับ สําหรับครอบครัว เวลา 3 ช่ัวโมง        คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ................... พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม ( 50 ) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

                                     วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานประกอบอาหารและบริการ                     เวลา  1 ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  35  คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................         สถานศึกษา ................................................................... 

ช้ัน ปวช. ...............                                                      วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................ พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง จงตอบคาํถามต่อไปน้ี  

1. จงอธิบายวิธีการประกอบอาหาร (13 คะแนน) 

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

2. จงอธิบายรูปแบบการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบ Table Service หรือ Self Service (10 คะแนน) 

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. จงอธิบายประเภทเคร่ืองด่ืม (6 คะแนน) 

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. จงอธิบายหลกัการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพ (6 คะแนน) 

ตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานประกอบอาหารและบริการ                 เวลา   1   ช่ัวโมง     คะแนนเต็ม  35  คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ................... พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (35) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  2    งานประกอบอาหารและบริการ                      เวลา  5  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  46  คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................     สถานศึกษา ..................................................................... 

ช้ัน ปวช. ...............                                                  วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................. พ.ศ. .......... 
 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมิน ประกอบอาหารและบริการอาหารโดยเลือกจากรูปแบบการบริการอาหารแบบ 

Table Service หรือ Self Service เพียงปฏิบติัเพียง 1 รูปแบบ ประเมินแบบรายบุคคล  ( 46 คะแนน ) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                  ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                   สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานประกอบอาหารและบริการ เวลา  5 ช่ัวโมง    คะแนนเต็ม 46 คะแนน 

 ช่ือ-สกุล .................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. ..........  

ท่ี รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1 การเตรียมความพร้อมในการปฏบิัติงาน  

1.ความพร้อมของชุดปฏิบติัการ 

(12) 

5 

  

 2.ความสะอาดของร่างกาย เลบ็ ผม เคร่ืองประดบั  3   

 3.การเตรียมวตัถุดิบไดถู้กตอ้งตามชนิดของอาหาร  4   

2 กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน  (6)   

 1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย  2   

  2 ความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน  1   

 3 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 3   

3 การปฏบิัติงาน  

1.ปฏิบติังานตามขั้นตอน ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงท่ีกาํหนด 

2.การใชว้ตัถุดิบถูกตอ้งตามชนิดของอาหาร 

3.การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ถูกตอ้ง 

(10) 

4 

3 

3 

  

4 ผลงานสําเร็จ  

1. ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนด 

2. ลกัษณะอาหารตามรูปแบบการบริการ   

3. พ้ืนท่ีการจดัเล้ียงท่ีดี 

4. รูปแบบการบริการท่ีถูกตอ้ง 

(16) 

4 

4 

4 

4 

  

5 ผลงานสําเร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด  

1. ผลงานสาํเร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด  

2. ลงานสาํเร็จเกินเวลาท่ีกาํหนด 10 นาทีขึ้นไป 

(2) 

2 

1 

  

 รวม 46   

    

ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                                         (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ..............
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                               ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานประกอบอาหารและบริการ                        เวลา  5  ช่ัวโมง    คะแนนเต็ม 46 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน .................. พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม ( 46 ) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

                                           วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                             ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                              สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี   3    งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง เวลา  1 ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม 18  คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................         สถานศึกษา ................................................................... 

ช้ัน ปวช. ...............                                                      วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................ พ.ศ. .......... 
 

คําส่ัง จงตอบคาํถามต่อไปน้ี  

1.  จงอธิบายรูปแบบการจดัเล้ียงลกัษณะต่างๆ (5 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  จงอธิบายเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาการจดัอาหารสาํหรับรูปแบบการจดัเล้ียง  (6 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

3.  บอกช่ือรูปแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบริการอาหารการจดัเล้ียงอาหารในงานเล้ียงท่ีมีอยู่ 2 วิธี คอื การจดัเล้ียง

แบบเป็นพิธีการ (Formal) และการจดัเล้ียงแบบไม่เป็นพิธีการ (Informal)   (7 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ  

สมรรถนะงานท่ี  3    งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง เวลา 1 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 18 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม ( 18 ) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ  

สมรรถนะงานท่ี  3    งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง เวลา  12  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 52  คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................     สถานศึกษา ..................................................................... 

ช้ัน ปวช. ...............                                                  วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................. พ.ศ. .......... 
 

คําส่ัง ให้ผูเ้ขา้รับการประเมิน ประกอบอาหารเพ่ือการจดัเล้ียงโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ ค็อกเทล ซิตดาวน์ดินเนอร์ 

ดินเนอร์ โดยเลือกเพียง 1 รูปแบบและกาํหนดรายการอาหาร จาํนวนผูรั้บประทานตรงตามรูปแบบของการ                

จดัเล้ียง  ( 52 คะแนน ) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                           สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี   3   งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง เวลา  12  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  52  คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล .................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. ..........  

ท่ี รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  

1.ความพร้อมของชุดปฏิบติัการ 

(12) 

5 

  

 2.ความสะอาดของร่างกาย เลบ็ ผม เคร่ืองประดบั  3   

 3.การเตรียมวตัถุดิบไดถู้กตอ้งตามชนิดของอาหาร  4   

2 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน  (6)   

 1 การใชอุ้ปกรณป้์องกนัอนัตราย  2   

  2 ความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน  1   

 3 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 3   

3 การปฏิบัติงาน  

1. ปฏิบติังานตามขั้นตอน ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงท่ีกาํหนด 

2. จดัรายการอาหาร  

3. การเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครอบครัว  

4. การเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  

5. การเตรียมอาหาร  

6. ประกอบอาหารสาํรับ สาํหรับครอบครัว  

7. การจดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ พ้ืนท่ีการประกอบอาหาร 

(22) 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

  

4 ผลงานสําเร็จ  

1. ประกอบอาหารถูกตอ้งตามรายการท่ีกาํหนด  

2. ลกัษณะอาหารตามรูปแบบการจดัล้ียง  

3. ลกัษณะอาหารดา้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั  

(10) 

3 

3 

4 

  

5 ผลงานสําเร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด  

1. ผลงานสาํเร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด  

2. ผลงานสาํเร็จเกินเวลาท่ีกาํหนด 10 นาทีขึ้นไป  

(2) 

2 

1 

  

 รวม 52   

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                                        (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ..............
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ)  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                      ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                       สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงานท่ี  3    งานประกอบอาหารเพ่ือการจัดเลีย้ง    เวลา 12 ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  52 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน .................. พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม ( 52 ) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

                                           วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                 สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 

สถานศึกษา..........................................................................  จังหวัด............................................................     

รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล 
ผลการประเมินสมรรถนะงาน สรุปผล 

1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

หมายเหตุ   กรณีผา่น ให้ทาํเคร่ืองหมาย    กรณีไม่ผา่น ให้ทาํเคร่ืองหมาย  

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                                        (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

         วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จํานวนนักเรียน 

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด .............. คน 

ลงทะเบียนเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 

ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 
 

สมรรถนะงานท่ีประเมิน 

สมรรถนะงานท่ี ...............................................................................................................................................  

สมรรถนะงานท่ี ............................................................................................................................................... 

สมรรถนะงานท่ี ...............................................................................................................................................  

 

 

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 

 (..............................................................) (..............................................................) 

 ผูร้ายงาน หวัหนา้แผนกวิชา 

 ............/.............................../.................. ............/.............................../................ 

 

 

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 

 (..............................................................) (..............................................................) 

 หวัหนา้งานวดัผล รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 ............/.............................../.................. ............/.............................../................ 

 

 

 

 ลงช่ือ ............................................................... 

 (..............................................................) 

 ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั........................................ 

 ........../...................................../............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

  



68 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

  



75 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 


	1.  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic Beverage) จะมีหลากหลายชนิด ทั้งที่มีแก๊ส ไม่มีแก๊ส มีรสหวาน รสเปรี้ยว เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็เช่น น้ำดื่ม , น้ำแร่ , น้ำผลไม้ , น้ำเชื่อม , น้ำอัดแก๊ส , เครื่องดื่มอื่นๆ เช่น ชา กาแฟ
	2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverage) เครื่องดื่มประเภทนี้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีการผลิตโดยการหมัก หรือการกลั่น วัตถุดิบ ปริมาณแอลกอฮอล์ การเก็บหรือการปรุงผสมเพิ่มเติม
	เกณฑ์การให้คะแนน

