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ค าน า       
              

นับแต่อดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่าง    
ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรู้ในด้านวิชาการที่ดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ดังนั้นประเทศไทยจึงใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลและเป็นสิ่ง
ส าคัญในการจ้างงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด เมื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับผู้จบ
การศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการเข้ามาท างานแล้ว ต้องท าการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้บุคลากรใหม่มีสมรรถนะ
ที่จะสามารถท างานให้กับองค์กรได้ต่อไปซึ่งต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก แต่หลังจากที่ยุค
สมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงภาวการณ์ในปัจจุบัน ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง        
ภาคธุรกิจต้องปรับตัว  เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งโดยการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้
สูงขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ก็ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียง
พอที่จะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นเดียวกัน จะมีความรู้แต่ในเชิงวิชาการเช่นเดียวกับในอดีตไม่ได้  ซึ่งในหลาย
ประเทศได้ท าการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลซึ่งรู้จักกันดีในนาม “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” มาอย่าง
ต่อเนื่องและบางประเทศได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน  

นอกจากนั้นจากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) มีผล
อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยการ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ือท างานระหว่างประเทศสมาชิก
ได้ ตั้งแต่ปี 2552 ได้มีการจัดท าระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือรองรับ ซึ่งบางสาขาวิชาชีพ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นควรด าเนินโครงการ
ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเป็นการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง 
ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศไทยไดใ้นที่สุด      

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาชีพ
และระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมด้านการ
ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร           
(ความปลอดภัยอาหาร) เป็นอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดท าและมีการทบทวนมาตรฐาน
อาชีพ การจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ และการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร และอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลในอาชีพและอุตสาหกรรม
อาหารให้มีความยั่งยืนสืบไป 
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คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
 คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกใหบุคคล
ได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลองกับสมรรถนะ ประสบการณ และความรู
เพ่ือใชคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหนาในอาชีพของตนต่อไปในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถ
เทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอ่ืน ๆ ที่ได้มีก าหนดไว้ในประเทศได้ ซึ่งระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 
ประกอบไปด้วย 
1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 
2. ระบบหมวดหมูของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

3.1 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
3.2 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 
 5.1 การรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5.1.1 กระบวนการรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.1.2 กระบวนการตออายุองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 5.2 มาตรฐานองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.2.1 กระบวนการยื่นขอเป็นองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.2.2 กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

 5.3 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 5.4 มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
  5.4.1 กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
  5.4.2 คุณสมบัติของผู้เขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC  
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานขอมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ ความรู ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับตน อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
ก าหนดวาสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑการปฏิบัติงาน แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  
 เกณฑและค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให สามารถแขงขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพ่ือตอบสนองความตองการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
 

 
ภาพที่  1 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหง่ชาติ (ท่ีมา: สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ) 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) ค าอธิบายทั่วไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตาม
ค าสั่ง ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับ
การท างาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตาม
มาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional 
Qualification Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทาง เทคนิคและการจั ดการแก้ ไขปัญหาในบริบทที่ มี                  
การเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และ
ก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน
อาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่  น าเสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้    
มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป        
ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและ
ความรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจ าขั้นพื้นฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคญักับการท างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่งงานท่ี
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการท างานตามค าสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตน

ตามกฎระเบยีบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (DL) และด้าน        
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่น าไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะฝีมือในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล (DL) และด้าน        
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระส าคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในการเชือ่มโยงหลักการปฏิบติังานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการท างานเลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผน
ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตดัสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ี 
- ให้การสนับสนนุผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิ3ชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล (DL) และด้าน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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    คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหา
ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง 
ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการท างานและทักษะในการควบคุม
งาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการก ากบัดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน 
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 

competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
  
  



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ัวไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการ
ผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตาม
แผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและก ากับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน        
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 
  



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้
ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และ
ความช านาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
  



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวสิาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินจิฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกจิ 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
  



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (DL) และด้าน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
  



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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ข้อมูลทั่วไปในอุตสาหกรรม 
ความส าคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 
 อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) หมายถึง  อุตสาหกรรมที่น าผลิตผลจากภาคเกษตร                     
ได้แก่ ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ ในกระบวนการแปรรูปอาหาร             
(Food Processing Equipment) บรรจุ ภัณฑ์อาหาร  (Packaging) เ พ่ื อผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ อาหาร ให้ ไ ด้              
ปริมาณมาก ๆ มีคุณภาพสม่ าเสมอ ปลอดภัย และสะดวกต่อการบริโภคหรือการน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป             
และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ และประมง ผลิตภัณฑ์อาหารอาจผ่านกระบวนการ
แปรรูปขั้นต้นหรือขั้นกลาง เป็นสินค้าก่ึงส าเร็จรูปหรือขั้นสุดท้ายที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป(ศูนย์เครือข่ายข้อมูล
อาหารครบวงจร, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม First S-Curve 
นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศ โดยรัฐบาลทุกสมัยต่างให้ความส าคัญและสนับสนุน สะท้อน
จากนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ถูกก าหนดมานานกว่า 10 ปี และรัฐบาลปัจจุบันก็ยังคงสานต่อนโยบาย
ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากมีการก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559 -2564) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมอาหารส าหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออก ซึ่งความปลอดภัยด้านอาหารมีบทบาทส าคัญ
อย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากการบริโภคอาหารส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัย การให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยของอาหาร จะต้องปฏิบัติตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารตั้งแต่กระบวนการผลิต
ขั้นต้นจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ จนกระทั่งผู้บริโภคในขั้นตอนสุดท้าย  ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหาร ที่มี
การส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกและยังผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ สินค้าอาหาร
ต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารเดียวกันส าหรับผู้บริโภคทุกคน ดังนั้น การจัดการด้านความปลอดภัย
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการยกระดับและการแก้ปัญหาในการผลิตอาหารของ
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้อาหารที่ผลิตมีมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร หรือการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้
บรรลุเป้าประสงค์ของการผลิตอาหารปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน (ปรียา วิบูลเศรษฐ์และคณะ, 2561.) 
 ความปลอดภัยทางอาหาร คือ การจัดการให้อาหารที่มนุษย์น ามาบริโภคมีความปลอดภัย โดยไม่เป็น
อาหารไม่บริสุทธิ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหาร เช่น อันตรายทางชีวภาพที่เกิดจาก
สิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทรีย์ก่อโรค อันตรายทางเคมีที่เกิดจากสารเคมีที่มีอยู่ในวัตถุดิบ อันตรายทางกายภาพที่เกิด
จากสิ่งแปลกปลอม ปนเปื้อนมากับอาหาร จากข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) พบว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุจากอาหารประมาณ 600 ล้านคน/ปี และเสียชีวิต 420,000 
คน/ปี ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีคนล้มป่วยด้วยสาเหตุจากอาหาร 275 ล้านคน/ปี โดยที่ผู้ป่วยเหล่านี้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไม่สามารถท างานได้เต็มที่ ท าให้สูญเสียรายได้ ซึ่งข้อมูลนี้สะท้ อนให้
เห็นถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในอาหาร ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยเรารวมอยู่ด้วย          
โดยสาเหตุหลักๆ มาจากเรื่องของอาหารปนเปื้อนทั้งทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ เมื่อผู้บริโภคได้รับอาหาร
ปนเปื้อนเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย จึงท าให้เจ็บป่วยหรืออาจเสียชีวิตได้ กลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และกระทบต่อเนื่องไปสู่ภาคเศรษฐกิจ สังคม  (Thai Health Coding Center ศูนย์
มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. 2551.) 
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 ความปลอดภัยอาหาร การคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค กลายเป็นประเด็นส าคัญที่มีบทบาทมาก
ขึ้นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากความหลากหลายทั้งประเภทและชนิดของอาหารที่มีความ
แตกต่างกัน เพ่ือสนองความต้องการและทางเลือกส าหรับผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพที่ดีและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการปรับมาตรฐานพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต  
นอกจากนั้นความปลอดภัยอาหารยังมีความส าคัญส าหรับผู้ประกอบกิจการที่ส่งออกอาหารออกไปต่างประเทศ 
เนื่องจากทุกประเทศให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของอาหาร และอาจน ามาเป็นประเด็นในการกีดกันทาง
การค้า ส่งผลให้ความปลอดภัยของอาหารต้องได้รับความสนใจมากขึ้น ผู้ผลิตอาหารต้องมีการปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัยอาหารบนพ้ืนฐานที่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้า
เสรี 
บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อความปลอดภัยอาหาร 
 1. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรน าด้านการวิจัยและพัฒนาพืช 
เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีหน้าที่หลัก คือ  
1) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 
2) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล 
3) รับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4) เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานงานและก าหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การ 
5) มาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัย และสุขอนามัยพืชส าหรับสินค้า

เกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคีภูมิภาค และพหุภาคี 
6) ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 
7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยง    

ข้อมูล ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
8) ส่งเสริม เผยแพร่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร 
9) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้    

บริโภค 
3. บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย             

ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ที่ปรึกษา
ระบบคุณภาพและเทคนิครวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

4.  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
มีหน้าที่หลัก เช่น 
1) ก ากับ ดูแล ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
2) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์   

เพ่ือสุขภาพที่ด ี
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3) พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพ่ือความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 5. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการ
สนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า 
 6. ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข 

2) วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในภาพรวมของประเทศ 
3) ประสานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร 
7. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ด าเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และ

มาตรฐานระบบอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
รับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร 
 - พระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
นิยามอาชีพ    
 อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร หมายถึง บุคลากรที่สามารถจัดท าแผนด้านความปลอดภัย
อาหารในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตตามมาตรฐานสากล
ของอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศ 
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 อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) หมายถึง บุคลากรที่สามารถน าทฤษฎีและ
เทคนิคทางด้านความปลอดภัยอาหารมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร เพ่ือ
ปรับปรุง ป้องกันปัญหา รวมถึงก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
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มาตรฐานอาชีพ 
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 

อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 
อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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มาตรฐานอาชีพ 
1. ช่ือมาตรฐานอาชีพ 
 มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 

อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  
            มี 
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
           ไม่มี 
4. ข้อมูลเบื้องต้น     
  มาตรฐานอาชีพสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์
อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) มีแผนภาพหน้าที่งาน ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) 3 บทบาท
หลัก (Key Role) 6 หน้าที่หลัก (Key Function) 16 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และ 51 สมรรถนะ
ย่อย (Element of Competence)  
 จัดท าหน่วยสมรรถนะ ที่มีรายละเอียดตามองค์ประกอบจ านวน 16 หน่วยสมรรถนะ แต่ละหน่วย
สมรรถนะ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ สมรรถนะย่อย (Element of Competence) เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ (Evidence Requirements) แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance)  
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  
           มี 
6. ครั้งที่ 1: ไม่มี 

ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้  ไม่มี  วันที่ประกาศ  ไม่มี ข้อสังเกต    - 
     การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
        ทบทวนมาตรฐานอาชีพครั้งแรก พ.ศ.2562 โดยความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications Included)  
       มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
 อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4 

อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 5 – ระดับ 6 
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 
 ไม่มี  
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ 
    (List of All Units of Competence within This Occupational Standards) 
 410101 ระบุข้อมูลส าหรับการท าแผนด้านความปลอดภัยอาหาร  
 410102 ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 410103 สื่อสารผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น     
 410201 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร     
 510101 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร      



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 

หน้า 21/94 
 
 

510102 ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
510103 ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม

 510104 รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร     
510201 ติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร    
510202 ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร   
510203 รวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท างบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร  
610101 วิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 
610102 ให้ข้อแนะน าเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยอาหาร 
610201 สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
610202 ทบทวนแผนฝึกอบรมและฝึกอบรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความปลอดภัยอาหาร 
610203 จัดท าแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณเพ่ือรักษามาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร

ของหน่วยงาน 
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10. ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  
 10.1 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร     
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการระบุข้อมูลส าหรับการท าแผน

ด้านความปลอดภัยอาหารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบมาใช้ได้ถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิต สื่อสารผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและ
สุขลักษณะในการผลิตอาหารโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ าประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร* และมีประสบการณ์การท างานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ไมน่้อยกว่า 1 ป ี
อย่างต่อเนื่อง*** 

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ าประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหาร และมีประสบการณ์การท างานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ไม่น้อยกว่า  
2 ปี อย่างต่อเนื่อง***  

3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร**                                                                                     
4. วุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาตรี ในสาขาอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและ

มีประสบการณ์การท างานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยอาหารไม่น้อยกว่าน้อย 1ปี อย่างต่อเนื่อง*** 
5. ก าลังศึกษาอยู่ระดับปีสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร** และลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  
6. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตอาหารอย่างเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 5 ปี**** 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4 
410101 ระบุข้อมูลส าหรับการท าแผนด้านความปลอดภัยอาหาร  

 410102 ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 410103 สื่อสารผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น     
 410201 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 

หมายเหตุ: - *ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.)  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร หมายถึง สาขาวิชาดังต่อไปนี้ อาหารและโภชนาการ  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร 

- **ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หมายถึง สาขาวิชา
ดังต่อไปนี้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  วิทยาศาสตร์และ
การจัดการเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ    
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร การ
ประกอบอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารเพ่ือสุขภาพและ
โภชนาการ คหกรรมศาสตร์ศึกษา อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร  
โภชนาการอาหารและการก าหนดอาหาร โภชนาการและการประกอบอาหาร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ การจัดการธุรกิจอาหาร  
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร การจัดการอาหารและบริการ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร          
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
        - ***ประสบการณ์ท างานต่อเนื่อง หมายถึง การท างานเป็นระยะเวลาติดต่อกัน   (ยกเว้นกรณีการ
เปลี่ยนงาน ต้องไม่ขาดช่วงเกิน 3 เดือน) 

   - ****ประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตอาหารอย่างเป็นที่ประจักษ์ ต้องมีหลักฐานแสดง เช่น 
หนังสือรับรองที่ระบุขอบเขตหน้าที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารจากเจ้าของกิจการ เอกสารแสดง
ขั้นตอนการควบคุมการผลิต ทะเบียนพาณิชย์และหรือหนังสือรับรองจากราชการและผลิตภัณฑ์หรือภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ 
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10.2 คุณวุฒิ วิชาชีพสาขา วิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่ องดื่ ม  สาขา อุตสาหกรรมอาหาร                 
อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนสามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านความปลอดภัยอาหาร ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตตาม
มาตรฐานสากล ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม รายงาน
ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร ติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร 
รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร และรวบรวมข้อมูล ส าหรับ
จัดท างบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร* และมี

ประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง*** 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์** และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง

กับความปลอดภัยอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง*** 
3. ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคล สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขา               

อุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4  
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 

หน่วยสมรรถนะของคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตรอ์าหาร (ดา้นความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 5 
 510101 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร 

510102 ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 510103 ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 
 510104 รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร 

510201 ติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร 
510202 ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร 
510203 รวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท างบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร 

หมายเหตุ: - *ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หมายถึง 
สาขาวิชาดังต่อไปนี้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิศวกรรม
กระบวนการอาหาร การประกอบอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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อาหารเพ่ือสุขภาพและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ศึกษา อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการจัดการ
ความปลอดภัยในอาหาร  โภชนาการอาหารและการก าหนดอาหาร โภชนาการและการประกอบอาหาร ธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจภัตตาคาร การจัดการอาหารและบริการ การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  

   - **ปริญญาตรีในสาขาอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์  หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา            
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ เคมี เคมีประยุกต์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์การเกษตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
        - ***ประสบการณ์ท างานต่อเนื่อง หมายถึง การท างานเป็นระยะเวลาติดต่อกัน (ยกเว้นกรณีการ
เปลี่ยนงาน ต้องไม่ขาดช่วงเกิน 3 เดือน) 

 



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร      
อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
  เป็นบุคคลที่มีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่าง
ต่อเนื่อง ให้ข้อแนะน าเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
อาหาร สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร ทบทวนแผนฝึกอบรมและให้การ
ฝึกอบรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงจัดท าแผนงบประมาณ และบริหารงบประมาณเพ่ือการรักษามาตรการ
ด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร*  และมี
ประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง***  

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์** และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยอาหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง***  

3. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร* และมี
ประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง*** 

4. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ในสาขาอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์** และมีประสบการณ์ในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง*** 

5. ได้รับการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) และมี
ประสบการณใ์นการท างานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง*** 

6. ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรม
อาหาร อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร)  ระดับ 5  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 

หน่วยสมรรถนะของคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตรอ์าหาร (ดา้นความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 6 
 610101 วิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 

610102 ให้ข้อแนะน าเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

610201 สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
610202 ทบทวนแผนฝึกอบรมและฝึกอบรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความปลอดภัยอาหาร 
610203 จัดท าแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณเพ่ือรักษามาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร

ของหน่วยงาน 
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หมายเหตุ: - *ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หมายถึง 
สาขาวิชาดังต่อไปนี้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิศวกรรม
กระบวนการอาหาร การประกอบอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อาหารเพ่ือสุขภาพและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ศึกษา อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการจัดการ
ความปลอดภัยในอาหาร  โภชนาการอาหารและการก าหนดอาหาร โภชนาการและการประกอบอาหาร    
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจภัตตาคาร การจัดการอาหารและบริการ การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  

    - **ปริญญาตรีในสาขาอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์  หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา            
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ เคมี เคมีประยุกต์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม 
วิทยาศาสตร์การเกษตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
    - ***ประสบการณ์ท างานต่อเนื่อง หมายถึง การท างานเป็นระยะเวลาติดต่อกัน (ยกเว้นกรณีการ
เปลี่ยนงาน ต้องไม่ขาดช่วงเกิน 3 เดือน) 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
ตารางท่ี 1 แสดงหน้าที่ 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยอาหารที่
มีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของ
อุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศ 

 

 41 ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
ความปลอดภัยอาหารและ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 4101 ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
ความปลอดภัยอาหาร 

  4102 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยอาหาร 

 51 ควบคุมดูแลมาตรการด้าน
ความปลอดภัยอาหารและ
ด้านทรัพยากรบุคคล 

 5101 ควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานด้าน
ความปลอดภัยอาหาร 

  

  5102 จั ดการทรั พยากรด้ าน
บุคลากร 

 61 ควบคุมดูแลมาตรการด้าน
ความปลอดภัยอาหารและ
ด้านทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ กลยุทธ์และ
แผน 

 6101 ก าหนดกลยุทธ์ด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

  6102 จั ดการทรั พยากรด้ าน
บุคลากรและงบประมาณ 
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ตารางท่ี 2 แสดงหน้าที่หลัก 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 
4101 ปฏิบัติตาม

มาตรการด้าน
ความปลอดภัย
อาหาร 

 410101 ระบุข้อมูล
ส าหรับการท า
แผนด้านความ
ปลอดภัย
อาหาร 

 41010101 ทราบประเภทของ
อันตรายในอาหาร 
(กายภาพ เคมี จุลินทรีย์ 
และสารก่อภูมิแพ้) ใน
ขั้นตอนการผลิตอาหาร 

41010102 เขียนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) ด้าน
สุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหาร 

410102 ปฏิบัติตาม
หลักการ
สุขลักษณะที่ดี
ในการผลิต
อาหาร 

41010201 ระบุความเหมาะสมของ
สถานที่ตั้ง อาคารผลิต 

 
41010202 ระบุความเหมาะสมในการ

ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการผลิต 
ให้ถูกสุขลักษณะและง่าย
ต่อการท าความสะอาด  

  41010203 ปฏิบัติตามหลักการ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิต 

  41010204 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
สุขาภิบาล 

  41010205 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
บ ารุงรักษาและการท า
ความสะอาดเครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณใ์น
การผลิต 

ทบทวนครั้งท่ี.......ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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   41010206 ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
สุขลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร 

 410103 สื่อสารผลการ
ด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย
อาหารเบื้องต้น 

 41010301 สรุปผลการด าเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

  41010302 สื่อสารผลการด าเนินงาน                                     
ด้านความปลอดภัยอาหาร
กับทีมผู้ปฏิบัติงานและ                   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4102 การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

 410201 ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการ
ผลิตและ
สุขลักษณะใน
การผลิตอาหาร 

 41020101 สอนทีมงานในด้านการ
ผลิตอาหารผ่านการฝึก
ปฏิบัติ 

  41020102 สอนทีมงานในด้าน
สุขลักษณะในการผลิต
อาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 2 แสดงหน้าที่หลัก (ต่อ)  

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 
5101 ควบคุมการ

ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
แผนงานด้าน
ความปลอดภัย
อาหาร 

 

 510101 จัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

 

 51010101 การจ าแนกอันตรายทาง
กายภาพ เคมี จุลินทรีย์ 
และสารก่อภูมิแพ้ใน
ขั้นตอนการผลิตอาหาร 

51010102 รวบรวมข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัยอาหาร 

  51010103 เขียนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (Food  
Safety Procedure) 
และทบทวนให้เป็น
ปัจจุบัน 

  51010104 ควบคุมเอกสารและ
บันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

 510102 ก าหนดมาตรการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักการสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหาร 

 

 51010201 จัดการวัตถุดิบและ 
บรรจุภัณฑ์ 

  51010202 ก าหนดวิธีการดูแล
สถานที่ปฏิบัติงานและ
สถานที่ผลิตให้สะอาด
ป้องกันการปนเปื้อน 

  51010203 ควบคุมการด าเนินการ
ผลิต ขนย้าย และเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูก
สุขลักษณะ 

ทบทวนครั้งท่ี.......ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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  51010204 ควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร ให้พร้อมต่อ
การใช้งานและถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 
 

  51010205 ควบคุมการสุขาภิบาล 

  51010206 ก าหนดมาตรการในการ
ปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วน
บุคคลและการสุขาภิบาล
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 

  51010207 วางแผนการจัดการด้าน
การขนส่ง 
 

  51010208 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และสร้างความ
เข้าใจต่อผู้บริโภค 
 

 510103 ก าหนดมาตรการ
ปฏิบัติงานตาม
ระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม 

 51010301 จัดท าแผนงานระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม 
 

  51010302 ควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนงานระบบ
วิเคราะห์อันตรายและ  
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
 

  51010303 จัดท าแผนการประเมิน
ระบบความปลอดภัย
อาหารเพื่อการคงไว้     
ซึ่งระบบ 
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 510104 รายงานผลการ
ด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย
อาหาร 

 51010401 วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 
 

  51010402 จัดท ารายงานผลและ
สื่อสารผลการด าเนินงาน                           
ด้านความปลอดภัย
อาหาร 

5102 จัดการทรัพยากร
ด้านบุคลากร 

 510201 ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

 51020101 ก าหนดค่าเป้าหมายใน
การวัดผลด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 
 

  51020102 ก าหนดหน้าที่และบริหาร
ก าลังคนในสายงานที่
รับผิดชอบ 
 

 510202 ฝึกอบรมพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องใน
ด้านการควบคุม
ความปลอดภัย
อาหาร 

 51020201 วิเคราะห์หาความ
ต้องการด้านความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดแผน
ฝึกอบรม 

  51020202 จัดท าแผนการฝึกอบรม  

  51020203 ฝึกอบรมพนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

  51020204 ประเมินประสิทธิภาพ
และผลของการฝึกอบรม 

 510203 รวบรวมข้อมูล
ส าหรับการจัดท า
งบประมาณด้าน
ความปลอดภัย
อาหาร 

 51020301 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอ
งบประมาณด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

  51020302 ติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
ได้รับจัดสรรเพื่อบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามแผน 
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ตารางท่ี 3 แสดงหน้าที่หลัก (ต่อ)  

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

6101 

 

ก าหนด      
กลยุทธ์ด้าน
ความ
ปลอดภัย
อาหาร 

 

 610101 วิเคราะห์และ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ด้านความ
ปลอดภัยอาหาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 61010101 ตรวจสอบข้อมูล
แผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

61010102 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับ
การเกิดปัญหา 

  61010103 แสดงผลการวิเคราะห์และ
หาข้อสรุป 

 610102 ให้ข้อแนะน าเพ่ือ
แก้ไขและป้องกัน
ปัญหาตลอดจน
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย
อาหาร 
 
 

 61010201 เสนอมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

61010202 วิเคราะห์ความเสี่ยงและ
เสนอมาตรการในการ
ป้องกันปัญหาด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

61010203 ประเมินประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาและ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

6102 จัดการ
ทรัพยากร
ด้าน
บุคลากร
และ
งบประมาณ 

 

 610201 สร้างและบริหาร
จัดการทีม
ปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย
อาหาร 

 61020101 ก าหนดโครงสร้างและ
หน้าที่ของทีมปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยอาหาร 

  61020102 มอบหมายหน้าที่และ
บริหารก าลังคนในสาย
งานที่รับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม 

ทบทวนครั้งท่ี.......ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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  61020103 ประเมินประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

  61020104 พัฒนาบุคลากรในสายงาน
ด้านความปลอดภัยอาหาร
ให้สามารถบริหารจัดการ
ความปลอดภัยอาหาร   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 610202 ทบทวนแผน
ฝึกอบรมและ
ฝึกอบรมให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

 61020201 อบรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความปลอดภัย
อาหาร 

  61020202 ทบทวนและก าหนด 
กลยุทธ์การฝึกอบรม 

 610203 จัดท าแผน
งบประมาณและ
บริหารงบประมาณ
เพ่ือรักษามาตรการ
ด้านความปลอดภยั
อาหารของหนว่ยงาน 

 61020301 จัดท าแผนงบประมาณ
ด้านความปลอดภัยอาหาร 

  61020302 บริหารจัดการงบประมาณ
ด้านความปลอดภัยอาหาร 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ      410101  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ        ระบุข้อมูลส าหรับการท าแผนด้านความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 

7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการระบุสิ่งปนเปื้อนในวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร และการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ด้านสุขลักษณะที่ดี         
ในสถานที่ผลิต              

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

41010101 ทราบประเภทของ
อันตรายในอาหาร (กายภาพ 
เคมี จุลินทรีย์ และ 
สารก่อภูมิแพ้) ในขั้นตอนการ
ผลิตอาหาร 

- ทราบอันตรายที่สามารถพบเบื้องต้นในวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์  
- ทราบอันตรายทีส่ามารถพบเบื้องต้นระหว่างข้ันตอนการ
ผลิต 
- ทราบอันตรายทีส่ามารถพบเบื้องต้นในขั้นตอนการเก็บ
รักษาและการขนส่ง 

สอบข้อเขียน 

41010102 เขียนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  
(Work Instruction)  
ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหาร 

- สามารถเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหารตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
- ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร 

สอบข้อเขียน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
          - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพ้ืนฐาน 
 - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 - ทักษะการเขียนขั้นตอนปฏิบัติงาน (Work Instruction) ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
       (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้ที่เกี่ยวกับอันตรายในอาหารที่สามารถพบในวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต การเก็บ
รักษาและการขนส่ง 

2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของอันตรายในอาหาร 
3.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารระบบคุณภาพ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ไม่มี 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A        
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(ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน 
 15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - อันตรายในอาหาร (Food Hazard) หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะทางชีวภาพ (จุลินทรีย์ ไวรัส โปรโตซัว 
พยาธิ) ทางเคมี (สารฆ่าแมลง สารพิษจากจุลินทรีย์ สารปฏิชีวนะ โลหะหนัก สารหล่อลื่น สารฆ่าเชื้อ วัตถุ     
เจือปนอาหาร) หรือทางกายภาพ (เศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ เศษหิน) ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บ 
 - สารก่อภูมิแพ้ หมายถึง สารอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ มักเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนที่ทนต่อ
ความร้อน ทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 8 ชนิด ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) 
 - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หมายถึง แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการท างานที่จัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 - เบื้องต้น หมายถึง อันตรายที่สามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
หรือระบุตาม Check list ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยอาหาร 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้าม)ี  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ      410102  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการระบุความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง อาคารผลิต การติดตั้ง
เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ให้ง่ายต่อการท าความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการควบคุมการผลิตอาหาร รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสุขาภิบาล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
บ ารุงรักษาและการท าความสะอาด และปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

41010201 ระบุความ
เหมาะสมของสถานที่ตั้ง 
และอาคารผลิต 

- ระบุลักษณะของสถานที่และอาคารผลิตที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อน 
- ออกแบบพ้ืนที่ผลิตที่แบ่งแยกพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ไม่ก่อให้เกิด       
การปนเปื้อนข้าม และป้องกันสัตว์พาหะน าโรคเข้าสู่พื้นที่การผลิต 

สอบข้อเขียน 

41010202 ระบุความ
เหมาะสมในการติดตั้ง
เครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการผลิต ให้
ถูกสุขลักษณะ และง่าย
ต่อการท าความสะอาด  

- เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
- ติดตั้งเครื่องจักรในต าแหน่งที่สามารถท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษาได้สะดวก 
- จัดวางสายการผลิตได้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  

สอบข้อเขียน 

41010203 ปฏิบัติตาม
หลักการสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิต 

- ปฏิบัติตามแผนควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย  
- ตรวจติดตามปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร 
- ระบุมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามของอันตรายเข้าสู่อาหาร 
- บันทึก สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร 
- กรณีพบปัญหาไม่เป็นไปตามข้อก าหนด สามารถจัดการแก้ไขตามท่ี 
ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน 

สอบข้อเขียน 

41010204 ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การสุขาภิบาล 

- น าข้อก าหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง น้ าใช้ในโรงงานมาปฏิบัติ 
ระบุวิธีการปรับคุณภาพน้ าและวิธีการขนย้ายล าเลียงที่ไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อน 
- น าข้อก าหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง ส้วม อ่างล้างมือ สบู่เหลว 
และอุปกรณ์ท่ีท าให้มือแห้งมาปฏิบัติ 
- น าข้อก าหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง การก าจัดสัตว์และแมลง
มาปฏิบัติ 
- น าข้อก าหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง ขยะมูลฝอยและของเสีย
มาปฏิบัติ 
- น าข้อก าหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง ทางระบายน้ าและ       
สิ่งโสโครกมาปฏิบัติ 
 

สอบข้อเขียน 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

41010205 ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑก์าร
บ ารุงรักษาและการท า
ความสะอาดเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์
ในการผลิต 

- น าข้อก าหนดวิธีการท าความสะอาดมาปฏิบัติ 
- น าข้อก าหนดวิธีการบ ารุงรักษามาปฏิบัติ 
- ใช้และเก็บรักษาสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวัตถุอันตราย
ตามวิธีที่ก าหนด 

สอบข้อเขียน 

 

41010206 ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านสุขลักษณะ
ของผู้ปฏิบัติงานและ
บุคลากร 

- ระบุข้อก าหนดด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
- ระบุข้อก าหนดด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
- น าข้อก าหนดด้านสุขลักษณะ เรื่อง การแต่งกาย มาปฏิบัติ 
 

สอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพ้ืนฐาน 

- มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะในการประยุกต์ใช้หลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 2. ทักษะในการจัดท าเอกสารระบบคุณภาพ 
       (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
 2. ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต 
 3. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิตอาหารที่ดี 
 4. ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร 
 5. ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 6. ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

  ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ไม่มี 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  N/A 



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 

หน้า 43/94 
 
 

       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 
      (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต หมายถึง สถานที่ตั้งและอาคารผลิตต้องอยู่ห่างจาก
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจท าให้อาหารเกิดการปนเปื้อน 
 - วางสายการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การวางสายการผลิตให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม 

- การปนเปื้อนข้าม (Cross contamination) หมายถึง การปนเปื้อนของอันตรายทางชีวภาพ 
กายภาพ หรือเคมี โดยการสัมผัสกันจากสิ่งที่สกปรกไปยังสิ่งที่สะอาดกว่า เช่น แบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ
จากอาหารดิบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่สะอาด ผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพแวดล้อม
ของการผลิตหรือการขนย้ายอาหารไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสิ่งแปลกปลอมหรือ
อันตรายไปสู่อาหารที่ผ่านการแปรรูป 
 - ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง การป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้และง่ายต่อการท าความ
สะอาด  
 - ข้อก าหนดด้านสุขลักษณะ ว่าด้วยเรื่อง น้ าใช้ในโรงงาน หมายถึง น้ าที่ใช้ในโรงงาน ต้องเป็นน้ า
สะอาดและจัดให้มีการปรับคุณภาพน้ าตามความจ าเป็นของอุตสาหกรรม 
 - ข้อก าหนดด้านสุขลักษณะ ว่าด้วยเรื่อง ส้วม อ่างล้างมือ สบู่เหลว และอุปกรณ์ที่ท าให้มือแห้ง  
หมายถึง การจัดเตรียมและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาลที่ดี เช่น การจัดเตรียมน้ าใช้ ห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือหน้า อุปกรณ์ท าความสะอาดที่เหมาะสม 
เช่น สบู่ ผ้าเช็ดมือ โดยจัดเตรียมในปริมาณท่ีเพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ และท่ีส าคัญต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
 - ข้อก าหนดด้านสุขลักษณะ ว่าด้วยเรื่อง การก าจัดสัตว์และแมลง หมายถึง การด าเนินการด้านระบบ
ป้องกันและก าจัดสัตว์พาหะน าโรค และแมลง  
 - ข้อก าหนดด้านสุขลักษณะ ว่าด้วยเรื่อง ขยะมูลฝอยและของเสีย  หมายถึง การจัดให้มีระบบการ
ก าจัดขยะ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิตในจ านวนที่เพียงพอ และมีระบบการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม 
 - ข้อก าหนดด้านสุขลักษณะ ว่าด้วยเรื่อง ทางระบายน้ าและสิ่งโสโครก หมายถึง จัดให้มีทางระบายน้ า
ทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
อาหาร 
 - สารเคมี หมายถึง สารเคมีที่ใช้ในเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสารที่ใช้ท าความสะอาด/สารฆ่าเชื้อ 
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 - วัตถุอันตราย หมายถึง สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อม 
 - บุคลากร หมายถึง บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต เช่น ผู้เยี่ยมชม, Auditor 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้าม)ี  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ      410103  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ        สื่อสารผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                     -       
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการสรุปผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อสารการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารกับทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร  
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

41010301 สรุปผลการ
ด าเนินงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบทราบ                                                            
- เสนอแนวทางป้องกันปัญหาและพัฒนาระบบงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

สอบข้อเขียน 

41010302 สื่อสารผล
การด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยอาหารกับทีม
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- อธิบายผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่หัวหน้า
งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                               
- อธิบายผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบงานด้านความ
ปลอดภัยอาหารให้แก่หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สอบข้อเขียน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพ้ืนฐาน 

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาหาร 
 2. ทักษะในการเขียนหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
       (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานและปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร  
 2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาและพัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
 3. ความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการติดต่อกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยอาหาร 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน 
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 15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 
      (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 ไม่มี 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ      410201  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ        ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการสอนทีมงานในด้านความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารผ่าน
การฝึกปฏิบัติและสอนทีมงานในด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ  

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน   
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี          
ในการผลิตอาหาร) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

41020101 สอนทีมงาน
ในด้านการผลิตอาหาร
ผ่านการฝึกปฏิบัติ 

 

- ถ่ายทอดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
กระบวนการผลิตได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
- ถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตอาหาร 
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกและระบบเอกสารที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร 

สอบข้อเขียน 

41020102 สอนทีมงาน
ในด้านสุขลักษณะในการ
ผลิตอาหารผ่านการฝึก
ปฏิบัติ 

- ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
- ถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกและระบบเอกสารที่
เกี่ยวกับสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 

สอบข้อเขียน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพ้ืนฐานและ 

- ความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยอาหาร 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
 2. ทักษะในการถ่ายทอดหรือสอนทีมงานเกี่ยวกับด้านสุขลักษณะทั่วไป และด้านความรู้ทั่วไปในการ
ผลิตอาหาร 
 3. ทักษะในการแก้ไขข้อบกพร่องในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสุขลักษณะทั่วไปตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต 
 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการสุขลักษณะที่ดี 
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต 
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกและระบบเอกสาร 
 5. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  ไม่มี 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 ไม่มี 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     (ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 
      (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - การผลิตอาหาร หมายถึง การน าวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยี เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing Equipment) เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้
ปริมาณมากๆ มีคุณภาพสม่ าเสมอ ปลอดภัย และสะดวกต่อการบริโภค  
  - สุขลักษณะในการผลิตอาหาร หมายถึง การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารในทุกขั้นตอนการผลิต
อาหาร ตั้งแตก่ารควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การจัดเก็บและการ
ขนส่งจนถึงผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ      510101  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ        จัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการการจ าแนกอันตรายทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และ    
สารก่อภูมิแพ้ในขั้นตอนการผลิตอาหาร รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร 
เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food  Safety Procedure) และทบทวนให้เป็น
ปัจจุบัน 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010101 การจ าแนก
อันตรายทางกายภาพ เคมี 
จุลินทรีย์ และสารก่อภูมิแพ้
ในขั้นตอนการผลิตอาหาร 

- จ าแนกอันตรายและระบุแหล่งของอันตรายที่สามารถพบใน
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์                                                       
- จ าแนกอันตรายและระบุแหล่งของอันตรายที่สามารถพบใน      
ระหว่างขั้นตอนการผลิต                                                            
- จ าแนกอันตรายและระบุแหล่งของอันตรายที่สามารถพบใน
ขั้นตอนการเก็บรักษาและการขนส่ง 

 

- สอบข้อเขียน หรือ 
-ใช้ผลการทดสอบการขึ้น
ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร (CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพและ
สุขาภิบาลอาหาร 

51010102 รวบรวมข้อมูล
เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านความปลอดภัย
อาหาร 

- รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในประเทศและประเทศคู่ค้า                          
- รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับการผลิต                         
- รวบรวมข้อมูลทั่วไปที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร 

- สอบข้อเขียน หรือ 
-ใช้ผลการทดสอบการขึ้น
ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร (CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพและ
สุขาภิบาลอาหาร 
 

51010103 เขียนขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (Food  
Safety Procedure) 
และทบทวนให้เป็นปัจจุบัน 

- ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิผล               
- ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่ก าหนด                         
- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็น
ปัจจุบัน และติดตามกระบวนการท างานใหม่และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- สอบข้อเขียน หรือ 
-ใช้ผลการทดสอบการขึ้น
ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร (CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพและ
สุขาภิบาลอาหาร 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010104 ควบคุมเอกสาร
และบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

 

- ระบุรายการเอกสารและบันทึกที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน 
  ความปลอดภัยอาหาร 
- ทวนสอบเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกที่เก่ียวข้องกับ 
  การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดเก็บหรือท าลายเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกที่ 
  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร 

- สอบข้อเขียน หรือ 
-ใช้ผลการทดสอบการขึ้น
ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร (CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพและ
สุขาภิบาลอาหาร 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 
 2. ทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Procedure) และ
ทบทวนให้เป็นปัจจุบัน  
 3. ทักษะในการระบุ ทวนสอบ จัดเก็บหรือท าลายเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
       (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรายการสารก่อภูมิแพ้ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า 
 2. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาหารและการแสดงฉลาก 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ไม่มี 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน หรือ 
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- ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) 
หมวดวิชาการประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- อันตรายในอาหาร (Food Hazard) หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะทางชีวภาพ (จุลินทรีย์ ไวรัส โปรโตซัว 

พยาธิ) ทางเคมี (สารฆ่าแมลง สารพิษจากจุลินทรีย์ สารปฏิชีวนะ โลหะหนัก สารหล่อลื่น สารฆ่าเชื้อ วัตถุ    
เจือปนอาหาร) หรือทางกายภาพ (เศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ เศษหิน) ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บ 

- สารก่อภูมิแพ้ หมายถึง สารอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ มักเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนที่ทนต่อ
ความร้อน ทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 8 ชนิด ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) 

- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในประเทศและประเทศคู่ค้า หมายถึง กฎหมายอาหารที่เกี่ยวกับ
สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ และการแสดงฉลาก ทั้งของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า 

- ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข่าวสาร ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
- ถูกต้อง หมายถึง เป็นไปตามข้ันตอนวงจรคุณภาพ (PDCA) และตามหลักวิชาการ 
- ประสิทธิผล หมายถึง การด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และสอดคล้องตามหลักวิชาการ 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวกับหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เช่น GMP, 

HACCP ในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ 
- ทบทวนให้เป็นปัจจุบัน หมายถึง การปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้ครอบครองและเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

ตามระบบควบคุมเอกสาร (Document Control System) 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 - การสอบข้อเขียน หรือ 

- ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) 
หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ      510102  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ        ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคมุเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ก าหนดวิธีการดูแลสถานที่
ปฏิบัติงานและสถานที่ผลิตให้สะอาด ป้องกันการปนเปื้อน ควบคุมการด าเนินการผลิต ขนย้าย และเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกสุขลักษณะ ควบคุมการจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ให้พร้อมต่อการ
ใช้งานและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ควบคุมการสุขาภิบาล ก าหนดมาตรการในการปฏิบัติตามสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลและการสุขาภิบาลของผู้ปฏิบัติงาน วางแผนการจัดการด้านการขนส่ง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010201 จัดการวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ 

- ก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (Specification) ที่เก่ียวข้องกับ
ความปลอดภัยอาหารของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมาย                                                                  
- ก าหนดวิธีตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม                                            
- ก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกและประเมินผู้ขายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์                                                                      
- ก าหนดมาตรการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยของ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 

51010202 ก าหนดวิธีการ
ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและ
สถานที่ผลิตให้สะอาดป้องกัน
การปนเปื้อน 

- วิเคราะห์โอกาสในการปนเปื้อน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบสถานที่ตั้ง อาคารผลิต และสายการผลิต                   
- ออกแบบสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนได้ 

 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010203 ควบคุมการ
ด าเนินการผลิต ขนย้าย และ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูก
สุขลักษณะ 

- ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการผลิตอาหารให้อยู่
ในขอบเขตท่ีก าหนด                                                              
- ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีการก าหนดมาตรการ
จัดการกรณีเบี่ยงเบน                                                        
- ตรวจสอบการบันทึกและทวนสอบกลับแผนด าเนินงานการ
ผลิต                                                                                
- แก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหารโดยใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 

51010204 ควบคุมการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักรให้พร้อมต่อการ
ใช้งานและถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- ประเมินความสมบูรณ์ของเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร 
โดยใช้การประเมินเบื้องต้น                                                            
- ก าหนดแผนการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และสถานที่                                                            
- ตรวจสอบผลการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อเครื่องมือ  
อุปกรณ์ และสถานที่ 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 
 

51010205 ควบคุมการ
สุขาภิบาล 

 

- วางแผนและตรวจสอบระบบการจัดการของเสียและขยะ 
- วางแผนและตรวจสอบระบบการจัดการน้ าใช้ในโรงงาน 
- วางแผนและตรวจสอบระบบการจัดการสัตว์พาหะ 
 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010206 ก าหนดมาตรการ
ในการปฏิบัติตามสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลและการสุขาภิบาล
ของผู้ปฏิบัติงาน 

- ก าหนดมาตรการรักษาความสะอาดตามข้อก าหนดด้าน 
  สุขลักษณะและสุขาภิบาล 
- ก าหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงานตาม   
  ข้อก าหนดด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ 
- ก าหนดวิธีปฏิบัติตามระบบการต้อนรับบุคคลภายนอกเข้า  
  เยี่ยมชม 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 

51010207  ว า งแผนการ
จัดการด้านการขนส่ง 

- ก าหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง 
- ก าหนดมาตรการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
  ระหว่างการขนส่ง 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 

51010208 รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ      
สร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค 

- ควบคุมมาตรการการบันทึกและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือการ 
  บ่งชี้และเรียกคืน 
- ด าเนินการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาตามมาตรการที่  
  ก าหนดไว้ 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
      - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะในการทวนสอบแผนการด าเนินงาน 
 2. ทักษะในการรับข้อร้องรียนและแก้ไขปัญหา 
      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 2. ความรู้เกี่ยวกับอันตรายด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสารก่อภูมิแพ้ 
 3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอาหาร 
 4. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 5. ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและการท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
 6. ความรู้เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - ข้อเขียน หรือ 

- ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) 
หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ก) ค าแนะน า 
   หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

 (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - มาตรฐานสากล หมายถึง GMP (Codex) หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ตามที่คู่ค้า
ก าหนด 
 - เหมาะสม หมายถึง วิธีการที่เชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
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 - ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร หมายถึง ปัจจัยที่ผลต่อความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ 
ด้านเคมี ด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ค่าพีเอช และเวลาในการผลิต รวมถึงการชี้บ่งและการป้องกัน
การปนเปื้อนข้าม 

- การประเมินเบื้องต้น หมายถึง การประเมินด้วยการใช้ประสาทสัมผัสของผู้ตรวจสอบ โดยการใช้ 
การสัมผัส การมอง การฟังเสียง การดม  

- ข้อก าหนดด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ หมายถึง แผนการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่ง
เป็นไปตามกฏกระทรวงสาธารณสุข 

- การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Product Identification) หมายถึง การแสดงสถานะ ที่มา รุ่นของผลิตภัณฑ์ 
การบ่งชี้อาจเป็นข้อความบนฉลาก เช่น ชื่อ ชนิด ขนาดบรรจุ วันผลิต วันหมดอายุ Lot Number เลขทะเบียน
ต ารับอาหาร องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

- การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากตลาด 
เกิดขึ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจ าหน่ายมีปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการต้องด าเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 - การสอบข้อเขียน หรือ 

- ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) 
หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     510103  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง 

   ควบคุม 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดท าแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่

ต้องควบคุม ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
และจัดท าแผนการประเมินระบบความปลอดภัยอาหารเพ่ือการคงไว้ซึ่งระบบ 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
อุตสาหกรรมอาหาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010301 จัดท าแผนงาน
ระบบวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

- จัดท าแผนภูมิการผลิต 
- วิเคราะห์หาอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและจัดท ามาตรการควบคุม 
- ก าหนดจุดควบคุมวิกฤต (CCP) และค่าวิกฤตที่ต้องควบคุม  
  (CL) 
- ควบคุมจุดวิกฤตและยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) 
- ก าหนดมาตรการทวนสอบแผนงาน 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 
 
 

51010302 ควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนงานระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม 

- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน                                       
- ติดตามการแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน          
- การทวนสอบแผนงาน (Verification) และปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน                                                                             

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010303 จัดท าแผนการ
ประเมินระบบความปลอดภัย
อาหารเพื่อการคงไว้ซึ่งระบบ 

- ส ารวจผลการปฏิบัติงานเมือเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ผลิต                                                        
- จัดท าแผนการประเมินระบบความปลอดภัยอาหารและ
น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

- สอบข้อเขียน หรือ 
- ใช้ผลการทดสอบการ
ขึ้นทะเบียน
นักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
(CFoP) หมวดวิชา 
การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาลอาหาร 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะการจัดท าแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
(HACCP Plan) 
 2. ทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP Plan) 
 3. ทักษะในการประเมินระบบความปลอดภัยอาหาร 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 
และการจัดทาแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP Plan) 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP Codex) 
และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ในอุตสาหกรรมอาหาร 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
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 (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน หรือ 

- ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) 
หมวดวิชาการประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด  
 - ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (Hazard Analysis and Critical Control 

Points, HACCP) หมายถึง ระบบ HACCP หรือระบบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ซึ่งเป็นระบบที่ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมปัญหาด้านความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - จุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point, CCP) หมายถึง ต าแหน่ง วิธีการ หรือขั้นตอน             ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งหากสามารถควบคุมให้อยู่ในค่าหรือลักษณะที่ก าหนดไว้ได้แล้ว จะท าให้ขจัดอันตราย หรือ
ลดการเกิดอันตราย 

 - ค่าวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Limit, CL) หมายถึง ค่าต่ าสุดหรือค่าสูงสุดของระดับ ปัจจัยทางด้าน
เคมี ชีวภาพ และกายภาพที่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับ 

 - การยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) หมายถึง การตรวจสภาพความใช้ได้ของค่าวิกฤตต่างๆ ซึ่งเมื่อ
น าไปใช้จะสามารถควบคุมอันตรายและได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 

 - การทวนสอบแผนงาน (Verification) หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการ ขั้นตอนท างาน การทดสอบ 
และการประเมินต่างๆ เพ่ิมเติมจากการตรวจเฝ้าระวัง เพ่ือตัดสินความสอดคล้องกับแผน HACCP 

 - ทบทวนผลการตรวจประเมิน หมายถึง ทบทวนผลการตรวจประเมินภายในองค์กรและผลการตรวจ
ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอก 

 - ทบทวนผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทบทวนผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการและ     
ผลการสอบเทียบเครื่องมือ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 - การสอบข้อเขียน หรือ 

- ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) 
หมวดวิชาการประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     510104  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานผลและ
สื่อสารผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
           หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
อุตสาหกรรมอาหาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51010401 วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย
อาหาร 

- รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารได้
ถูกต้องครบถ้วน                                                                   
- ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
ได้เหมาะสม                                                             
- แสดงแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย
อาหาร 

สอบข้อเขียน 
 

51010402 จัดท ารายงานผล
และสื่อสารผลการด าเนินงาน                           
ด้านความปลอดภัยอาหาร 

- น าผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องมาจัดท ารายงานได้ถูกต้อง                                                               
- จัดท ารายงานการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเป็น
ลายลักษณ์อักษรและสื่อสารผลการด าเนินงานให้บุคลากรใน
สถานประกอบการและผู้บริหารทราบ                                     

สอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 - ทักษะในการวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาหาร 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 ไม่มี 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 - การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     510201  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       ติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการก าหนดเป้าหมายในการวัดผลด้านความปลอดภัยอาหาร 

และการก าหนดหน้าที่และบริหารก าลังคนในสายงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง

อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51020101 ก าหนดค่า
เป้าหมายในการวัดผลด้าน
ความปลอดภัยอาหาร 

- ก าหนดค่าเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาหารได้เหมาะสม                  
- ก าหนดวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายด้านความ
ปลอดภัยอาหาร                                                                  

สอบข้อเขียน 

 

51020102 ก าหนดหน้าที่และ
บริหารก าลังคนในสายงานที่
รับผิดชอบ 

- ระบุทักษะความรู้และความสามารถที่ต้องการของบุคลากรใน  
  สายงานที่รับผิดชอบ 
- ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรได้ตรงกับความรู้ความสามารถและ
บริหารก าลังคนได้อย่างเหมาะสม 

สอบข้อเขียน 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 - ทักษะในการก าหนดหน้าที่และบริหารก าลังคนในสายงานที่รับผิดชอบ 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 2. ความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาหาร 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
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 (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - ค่าเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร หมายถึง เป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 
ส าหรับวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     510202  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์หาความต้องการด้านความรู้ของผู้ปฏิ บัติงาน

เพ่ือจัดแผนฝึกอบรม จัดท าแผนการอบรม ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยอาหาร และ
ประเมินประสิทธิภาพและผลของการฝึกอบรม 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51020201 วิเคราะห์หาความ
ต้องการด้านความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดแผน
ฝึกอบรม 

- สืบค้นข้อมูล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้
และจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม                             
- สืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน           
- ระบุความต้องการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาหารของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

สอบข้อเขียน 

51020202 จัดท าแผนการ
ฝึกอบรม  

- ก าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมได้เหมาะสม 
- จัดท าแผนฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ในทุกระดับและครอบคลุมจริยธรรมและจรรยาบรรณของอาชีพ 

สอบข้อเขียน 

51020203 ฝึกอบรมพนักงาน
และผู้ที่เก่ียวข้องในด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

- ควบคุมและก ากับการด าเนินการฝึกอบรมให้ได้ตามแผน                    
- บริหารทรัพยากรการฝึกอบรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สอบข้อเขียน 

51020204 ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลของการ
ฝึกอบรม 

- ประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรมเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการ
ฝึกอบรม                                                                          
- รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

สอบข้อเขียน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 - ทักษะในการสอน การอบรม และการประเมินผลฝึกอบรม 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการฝึกอบรมและการประเมินผล 
 2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
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 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ไม่มี 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  ไม่มี 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาหาร การฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะทั่วไป
และความรู้ทั่วไปในการผลิต 
 - จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการประกอบอาชีพ เป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือรักษาเกียรติและสถานะของอาชีพนั้น เช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเป็นธรรม ความเชื่อถือได้ ความไว้วางใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร การให้
ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกฏหมาย  
 - ทรัพยากรการฝึกอบรม หมายถึง งบประมาณ สถานที่ ระยะเวลา บุคลากร อุปกรณ์และวัตถุดิบ 
ส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้าม)ี  
  N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     510203  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       รวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท างบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดท าประมาณการด้าน

ความปลอดภัยอาหาร และติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรเพ่ือบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามแผน 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

51020301 รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าข้อเสนอ
งบประมาณด้าน            
ความปลอดภัยอาหาร 

- อธิบายความจ าเป็นของการใช้งบประมาณเพ่ือบริหารงานด้าน
ความปลอดภัยอาหาร                  
- วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปจัดท างบประมาณด้าน
ความปลอดภัยอาหาร 

สอบข้อเขียน 

51020302 ติดตามข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรเพื่อ
บริหารจัดการให้เป็นไปตาม
แผน 

- ติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร 
-บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผน 

สอบข้อเขียน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 - ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  N/A 
       



 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลติอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภยัอาหาร และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 

หน้า 77/94 
 
 

 (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 ไม่มี 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     610101  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       วิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่าง 

   ต่อเนื่อง 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการตรวจสอบข้อมูลแผนปฏิบัติการด้ านความปลอดภัย

อาหาร วิเคราะห์หาความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงของข้อมูลกับการเกิดปัญหา รวมถึงแสดงผลการวิเคราะห์และ
หาข้อสรุป 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

61010101 ตรวจสอบข้อมูล
แผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

- ตรวจสอบ จุดอ่อน - จุดแข็ง ของแผนปฏิบัติการ 
- วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วน 
- วางแผนและตรวจประเมินภายในองค์กร (Internal Quality  
  Assurance) 

-สอบข้อเขียน 
-สอบสัมภาษณ์ 

 

61010102 วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
ข้อมูลกับการเกิดปัญหา 
 

- วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติท่ีเหมาะสม 

-สอบข้อเขียน 
-สอบสัมภาษณ์ 

 

61010103 แสดงผลการ
วิเคราะห์และหาข้อสรุป 
 

- อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจนและถูกต้อง 
- สรุปผลและเขียนรายงานบันทึกผล 

-สอบข้อเขียน 
-สอบสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 2. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผนและตรวจประเมินภายในองค์กร (Internal Quality Assurance) 
 3. ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของแผนปฏิบัติการ 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและเครื่องมือ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  

- การสอบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - การตรวจสอบข้อมูล หมายถึง ตรวจสอบจากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีปฏิบัติงานและบันทึก 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     610102  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       ให้ข้อแนะน าเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินงานด้าน 

   ความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย

อาหาร วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอมาตรการในการป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ประเมิน
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

61010201 เสนอมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

- ประเมินสาเหตุปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร                        
- เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้มากกว่า 1 ทางเลือก 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

61010202 วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและเสนอมาตรการใน
การป้องกันปัญหาด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

- ประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
- จัดท ากระบวนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงหรือการป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย
อาหาร 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

61010203 ประเมิน
ประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาและติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
- ประเมินผลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่  
ก าหนด 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะเกี่ยวกับการเสนอแนวทางหรือขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพแผนการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 
 2. ทักษะเกี่ยวกับการเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา 
2. ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  

- การสอบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 ไม่มี 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     610201  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของทีมปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร มอบหมายหน้าที่และบริหารก าลังคนในสายงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  ประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัย
อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 

- พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

61020101 ก าหนดโครงสร้าง
และหน้าที่ของทีมปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยอาหาร 
 

- ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
- ระบุสมรรถนะและเกณฑ์การประเมินผลงานของตนเองและ
ทีมงาน เพื่อรองรับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

61020102 มอบหมายหน้าที่
และบริหารก าลังคนในสาย
งานที่รับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม 
 

- มอบหมายหน้าที่ได้เหมาะสมตรงกับสมรรถนะของบุคลากร  
- ตรวจติดตามผลการด าเนินงานและให้ข้อแนะน าในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

61020103 ประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

- ระบุวิธีการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

61020104 พัฒนาบุคลากรใน
สายงานด้านความปลอดภัย
อาหารให้สามารถบริหาร
จัดการความปลอดภัยอาหาร   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- คัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการสอนงานเพ่ือให้บุคลากรในสาย
งานสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารให้มี
ประสิทธิภาพ 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 2. ทักษะในการบริหารก าลังคนในสายงานที่รับผิดชอบ 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  

- การสอบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - ประสิทธิภาพ หมายถึง การด าเนินงานที่ประหยัด (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร
ประหยัดเวลา) เสร็จทันเวลาตามที่ก าหนด และผลงานมีคุณภาพ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้าม)ี  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     610202  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       ทบทวนแผนฝึกอบรมและฝึกอบรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความปลอดภัย 
       อาหาร 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความปลอดภัย

อาหาร ทบทวนและก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม 
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง

อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

61020201 อบรมให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
ปลอดภัยอาหาร  

- สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับการอบรมเพ่ือจัดท า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม                                             
- อบรมหรือถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนที่มี
ระดับพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน โดยครอบคลุมถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของอาชีพ 

- สอบข้อเขียน 
 

61020202 ทบทวนและ
ก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม 

- วิเคราะห์รายงานผลการฝึกอบรม  
- ก าหนดกลยุทธ์และพัฒนาแผนฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

- สอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. ทักษะด้านการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดประสบการณ์ 
 2. ทักษะด้านการพัฒนาแผนการฝึกอบรม 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  N/A 
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       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  
15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - การอบรม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้หรือสอนการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอาหาร ได้แก่ 
เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ขนส่งวัตถุดิบ พนักงานในโรงงานแปรรูปอาหาร ตัวแทนจัด
จ าหน่าย ผู้ส่งสินค้า ลูกค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค 
 - จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการประกอบอาชีพ เป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือรักษาเกียรติและสถานะของอาชีพนั้น เช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเป็นธรรม ความเชื่อถือได้ ความไว้วางใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ขยันหมั่ นเพียร การให้
ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกฏหมาย 
 - การทบทวนและปรับปรุงแผนฝึกอบรม หมายถึง มีการทบทวนและปรับปรุงแผนฝึกอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้าม)ี  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ     610203  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       จัดท าแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณเพ่ือรักษามาตรการด้านความ 

   ปลอดภัยอาหารของหน่วยงาน 
3. ทบทวนครั้งที่               1 
4. สร้างใหม่                    -      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต 
7512 ผู้ท าขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด 
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เก่ียวข้อง 
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดท าแผนงบประมาณเพ่ืองานด้านความปลอดภัยอาหาร 

และการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ืองานด้านความปลอดภัยอาหาร 
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง

อิสระด้วยตนเอง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ            
สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 34-2546                                    
ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) 
 - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.7000-2549 ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และค าแนะน าในการน าไปใช้ 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน
Assessment 

61020301 จัดท าแผน
งบประมาณด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

- จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายของงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
- จัดท างบประมาณกรณีฉุกเฉิน (Crisis budget) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในสภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัยอาหารที่อาจเกิดขึ้น 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 

61020302 บริหารจัดการ
งบประมาณด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

- ก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ 
- พัฒนาและปรับปรุงแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน
ด้านความปลอดภัยอาหาร 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
  - ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล  

- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
       (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 - ทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดท าแผนงบประมาณ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
       หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไม่มี 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  ไม่มี 
ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  N/A 
       (ง) วิธีการประเมิน 
 - การสอบข้อเขียน  

- การสอบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
  หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ 

  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - งบประมาณ หมายถึง งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยอาหาร 
 - งบประมาณกรณีฉุกเฉิน หมายถึง การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้วางแผน
ไว้ เช่น การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
  N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบสัมภาษณ์ 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 

และการเก็บรักษาอาหาร. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2555). มาตรฐานการจัดจ าแนกข้อมูลทางสถิติ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ. 

สืบค้นออนไลน์. 
 http:// statstd.nso.go.th/classification/download.aspx. 
ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร. (ม.ป.ป.). อุตสาหกรรมอาหาร. สืบค้นออนไลน์  
 http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2561). 
Thai Health Coding Center ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. 

2551. สืบค้นออนไลน์.   
http://www.thcc.or.th/download/Occupationcode.pdf. 
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คณะท างานทบทวนมาตรฐานอาชีพ 
 
1. ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
2. นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
3. นายกรินทร์ พัฒนศักดิ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปส์ จ ากัด (มหาชน) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชา เทพษร  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5. น.ส.สุนันทา คเชศะนันทน์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
 
 

 
 
 
 

 


