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คาํนํา 

 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ซ่ึง

กาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกาํหนด  และเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจดัทาํ

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  ข้ึน สําหรับ

ใหศู้นยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้

เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

   สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กนัยายน  2558 
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แนวทางการดําเนินการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวส.) 
 

 ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คร้ังท่ี 2/2560              

มีมติให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตาม ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง กรอบการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ส่วนสาขางานใดท่ีไม่มี

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ใหค้ณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่ละแห่งพฒันาข้ึนใชเ้อง ตามขอ้ 2 (7) 

แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง แนวปฏิบติัในการดาํเนินการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 

 

เกณฑ์การประเมิน  

                 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสาํหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  

คือ ภาคทฤษฎี (สอบขอ้เขียน) ตอ้งได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และภาคปฏิบติัต้องได้

คะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  
 

วธีิดําเนินการประเมิน 

                               1.  หวัหนา้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ระดบัสาขางาน 

ประกอบดว้ย        

                      1.1 บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ        เป็นประธานกรรมการ  

                            ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

                            จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง           

                     1.2 หวัหนา้แผนกวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิาท่ีรับผดิชอบ            เป็นรองประธานกรรมการ 

                           สาขางานของสถานศึกษา                     

                     1.3 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืน                                                 เป็นกรรมการ  

                           จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 1 คน 

                            ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง                      

                     1.4 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
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                 ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของ

อาชีวศึกษาจงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน   

2.  พิจารณากาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

3.  สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน หรือเพียงพอในการปฏิบติังาน 

 4. จดัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถานศึกษากาํหนด และ

ตดัสินผลการประเมินตามเกณฑ ์

 5. เสนอผลการตดัสินการประเมินใหห้วัหนา้สถานศึกษาพิจารณาอนุมติัภายใน 10 วนั นบั

จากวนัสุดทา้ยของการประเมิน 

  6. เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนั

สุดทา้ยของการประเมิน 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถวดัไดจ้ริง ยุติธรรมสําหรับผูเ้ขา้

รับการประเมินในดา้นความตรงต่อเน้ือหาตรงต่อระดบัคุณวฒิุและเป็นไปตามหลกัการวดัและประเมินผล  

 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา เพื่อกาํหนดกรอบคุณลกัษณะ    

ระดบั และกลุ่มของสมรรถนะ 

 2. สังเคราะห์มาตรฐานดา้นสมรรถนะวิชาชีพเป็นสมรรถนะงานเพื่อกาํหนดงานท่ีเป็นตวัแทนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยสรุปจากสมรรถนะวิชาชีพว่าขอ้ใดเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย ขอ้ใดเป็นงานท่ีมีใน

อาชีพจริงโดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

 3. วเิคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสําเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ แต่

ละขั้น สาํหรับใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานใหค้รอบคลุมทั้งสมรรถนะงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 4. วเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑป์ฏิบติังานเพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํได้

สาํเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของแต่ละระดบัแต่ละอาชีพโดยใชฟ้อร์ม A2 

 5. วเิคราะห์เกณฑป์ฏิบติังานและกาํหนดขอบเขตงานท่ีปฏิบติั เพื่อจาํแนกลกัษณะงานวา่ยาก ง่ายอยูใ่น

ระดับใด ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษหรือเคร่ืองมือพื้นฐาน ใช้วสัดุอุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใด สําหรับใช้เป็น

แนวทางเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 6. กาํหนดหลกัฐานดา้นทกัษะจากเกณฑ์ปฏิบติังานโดยการวิเคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ทกัษะอะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ตอ้งใช้เทคนิคอย่างไรในการทาํงาน ตอ้งใช้ทกัษะ ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

อยา่งไร ปฏิบติังานอยา่งไรจึงปลอดภยั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 7. กาํหนดหลกัฐานดา้นความรู้จากเกณฑป์ฏิบติังานโดยการวเิคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ความรู้อะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ชนิด ลกัษณะงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ทฤษฎี หลกัการท่ีใช้ ขั้นตอนการ

ทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 8. สรุปภาพรวมของเกณฑ์ปฏิบติังาน ขอบเขต หลักฐานด้านความรู้และทกัษะ แล้วเขียนเป็น

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ และกิจนิสัย ซ่ึงเกณฑ์ปฏิบติัและขอบเขต จะเป็นตวักาํหนดระดบั

ความยากง่ายของจุดประสงค ์เช่น อธิบาย จาํแนก เลือกใช ้ปรับตั้งไดต้ามกาํหนด ผลิตไดต้ามขอ้กาํหนด โดยใช้

แบบฟอร์ม A3 

 9. กาํหนดแนวทางประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี วา่จะใชเ้คร่ืองมือชนิดใดประเมินความรู้ ทกัษะ 

และกิจนิสัยเร่ืองอะไรบา้งพร้อมกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

 10. นาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย และเกณฑป์ฏิบติัจดัทาํเคร่ืองมือประเมิน 

 

………………………………………………………  
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จุดประสงค์สาขาวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

 

 

1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา และ

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวชิาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพอาหารและโภชนาการ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและ

ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นอาหารและ

โภชนาการ 

4. เพื่อใหส้ามารถวางแผนดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการตามหลกัการและ

กระบวนการ 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานวชิาชีพดา้นอาหารและโภชนาการ 

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ

อิสระรวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคซ่ื์อสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ประกอบดว้ย  

  

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่   

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ เช่น ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต  

ความกตญั�ูกตเวที  ความอดกลั้น  การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั  การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ

และสังคม เป็นตน้  

1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย เช่น ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี   มีมนุษยสัมพนัธ์  

เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยคาํนึง ถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้อม  เป็นตน้  

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้  

  

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ไดแ้ก่ 

2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนั และเพื่อพฒันางานอาชีพ  

2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  

2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ   

  

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ไดแ้ก่  

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง        

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั  

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ  

3.3 แสดงความรู้ในหลกัการทฤษฎีของสาขาวชิาอาหารและโภชนาการอยา่งกวา้งขวาง  

3.4 ใชห้ลกัการจดัการและกระบวนการ วางแผน ดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการ  

3.5 ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร ตามหลกัโภชนาการดว้ยกระบวนการวทิยาศาสตร์  

3.6 พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารโดยใชก้ระบวนการวิจยั  

3.7 พฒันาอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการสู่มาตรฐานสากล  

3.8 คิด วเิคราะห์ เสนอแนวทางการแกปั้ญหาตามหลกัการของงานอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการ  
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   3.9 ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามยัในการจดัเตรียม ประกอบ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ 

อาหารตามมาตรฐานสากล  

3.10 ประยกุต ์ใช ้อุปกรณ์เคร่ืองมือและบาํรุงรักษาพื้นท่ีสาํหรับผลิตอาหาร โดยคาํนึงถึงความ 

ประหยดัและความปลอดภยั  

3.11 มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในการทาํงานระหวา่งผูร่้วมงานและผูรั้บบริการ  

 

 สาขางานอาหารและโภชนาการ  

3.12 วางแผน ควบคุมการดาํเนินงานในการประกอบอาหาร การจดัตกแต่ง บรรจุภณัฑ ์เก็บรักษา  

ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลกัการและกระบวนการสู่มาตรฐานสากล  

3.13 วางแผน ควบคุมการจดัจาํหน่ายอาหารตามหลกัการและกระบวนการ  

3.14 พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารตามหลกัการและกระบวนการ  

3.15 เลือกใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานดา้นอาหารตามหลกัการและ 

กระบวนการ  

 

 สาขางานการแปรรูปอาหาร  

3.12 ควบคุมการแปรรูปอาหาร ตรวจสอบ บรรจุภณัฑแ์ละเก็บรักษาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากผกั  

ผลไม ้ เน้ือสัตว ์ นํ้านม  ธญัพืช  และอาหารชนิดอ่ืน ๆ  ตามหลกัการและกระบวนการสู่มาตรฐานสากล  

3.13 วางแผน ควบคุมการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปตามหลกัการและกระบวนการ  

3.14 พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารตามหลกัการและกระบวนการ  

3.15 เลือก ใช ้และหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานดา้นผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 

ตามหลกัการและกระบวนการ  
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สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ   สาขางานอาหารและโภชนาการ 

ข้อที่ สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตาม

หลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง        

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั    

สมรรถนะงานสาขาวชิา 

1.งานวางแผน ดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพดา้นอาหารและ

โภชนาการ (3.1,3.2,3.3,3.4) 

2.งานดาํเนินการดา้นการประกอบและพฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร (3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11) 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ

พฒันางานอาชีพ  

สมรรถนะงานสาขางาน 

1.งานวางแผนประกอบ พฒันาผลิตภณัฑ ์และจดัจาํหน่าย

อาหาร (3.12,3.13,3.14,3.15) 

3.3 แสดงความรู้ในหลกัการทฤษฎีของสาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการอยา่งกวา้งขวาง  

 

3.4 ใชห้ลกัการจดัการและกระบวนการ วางแผน ดาํเนินงาน 

จดัการงานอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการ  

 

3.5 ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร ตามหลกัโภชนาการดว้ย

กระบวนการวทิยาศาสตร์  

 

3.6 พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารโดยใชก้ระบวนการวจิยั   

3.7 พฒันาอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการสู่มาตรฐานสากล  

3.8 คิด วเิคราะห์ เสนอแนวทางการแกปั้ญหาตามหลกัการ

ของงานอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการ  

 

3.9 ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามยัในการจดัเตรียม 

ประกอบ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ 

อาหารตามมาตรฐานสากล 

 

3.10 ประยกุตใ์ช ้อุปกรณ์เคร่ืองมือและบาํรุงรักษาพ้ืนท่ี

สาํหรับผลิตอาหาร โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความ

ปลอดภยั  

 

3.11 มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในการทาํงานระหวา่งผูร่้วมงานและ

ผูรั้บบริการ  

 

 

 

 

A1 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม   สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 สาขางานอาหารและโภชนาการ   

3.12 วางแผน ควบคุมการดาํเนินงานในการประกอบ

อาหาร การจดัตกแต่ง บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษา  

ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลกัการและ

กระบวนการสู่มาตรฐานสากล  

 

3.13 วางแผน ควบคุมการจดัจาํหน่ายอาหารตามหลกัการ

และกระบวนการ  

 

3.14 พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารตามหลกัการและกระบวนการ   

3.15 เลือก ใช ้และหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการ

ดาํเนินงานดา้นอาหารตามหลกัการและกระบวนการ  

 

สรุป 

  สมรรถนะงาน 

1.งานจดัเล้ียงอาหารแบบคอ็กเทลหรือแบบบุฟเฟ่ต ์
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม   สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

สาขางานอาหารและโภชนาการ   สมรรถนะงานงานจดัเลีย้งอาหารแบบคอ็กเทลหรือบุฟเฟ่ต์ 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1.วางแผนการจดัเล้ียง

อาหารแบบคอ็กเทล

หรือแบบบุฟเฟ่ต ์

แผนการจดัเล้ียงอาหาร

แบบคอ็กเทลหรือแบบ

บุฟเฟ่ตค์รบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดตามรูปแบบ

ของโครงการ 

วางแผนและเขียน

โครงการจดัเล้ียง

อาหารแบบคอ็กเทล

หรือแบบบุฟเฟ่ต์

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 20 

คน 

1.เขียนโครงการตาม

รูปแบบ 

1.หลกัการ วธีิการ

วางแผนการดาํเนินงาน 

2.หลกัการ วธีิการจดั

เล้ียงประเภทต่างๆ 

3.หลกัการ วธีิการ

เขียนโครงการ 

2.กาํหนดรายการ

อาหารการจดัเล้ียง

อาหารแบบคอ็กเทล

หรือแบบบุฟเฟ่ต ์

รายการอาหารท่ี

กาํหนดถูกตอ้งตาม

ประเภทอาหารและ

การจดัเล้ียง 

กาํหนดรายการอาหาร

จดัเล้ียง ประเภทคาว 

หวาน ผลไม ้และ

เคร่ืองด่ืม  

1. จดัรายการอาหาร

เพ่ือการจดัเล้ียง

ประเภทคาว หวาน 

ผลไม ้และเคร่ืองด่ืม 

ตามขอ้กาํหนด 

1. หลกัการ วธีิการ

กาํหนดรายการอาหาร

ประเภทคาว หวาน 

ผลไม ้และเคร่ืองด่ืม 

2.หลกัการวธีิการ

กาํหนดรายการอาหาร

เพ่ือการจดัเล้ียง 

3.จดัทาํบตัรจาํหน่าย

อาหารจดัเล้ียง 

บตัรจาํหน่ายอาหารจดั

เล้ียงแบบคอ็กเทลหรือ

แบบบุฟเฟ่ต ์มีขอ้มูล

ครบถว้นตามรูปแบบ 

บตัรจาํหน่ายอาหาร

ตามหลกัการออกแบบ  

1.ออกแบบ เลือกแบบ

บตัรจาํหน่ายอาหาร 

2.จดัทาํบตัรจาํหน่าย

อาหาร 

1.หลกัการออกแบบ

บตัรจาํหน่ายอาหาร 

2.หลกัการ วธีิการคิด

ตน้ทุน และกาํหนด

ราคาขาย 

4.จดัเตรียมวสัดุ

อุปกรณ์ในการจดัเล้ียง

แบบคอ็กเทลหรือแบบ    

บุฟเฟ่ต ์

วสัดุ อุปกรณ์ ในการ

จดัเล้ียง จดัเตรียม

ถูกตอ้ง ตามลกัษณะ

การใชง้าน 

เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

ในการจดัสถานท่ี การ

ประกอบอาหารและ

การบริการถูกตอ้งและ

ปลอดภยั 

จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

ไดค้รบถว้น 

1.หลกัการวธีิการ

จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์

การจดัเล้ียง 

2.หลกัการ วธีิการเลือก

ซ้ือวสัดุ 

 

5.จดัสถานท่ีในการจดั

เล้ียงอาหารแบบ

คอ็กเทลหรือแบบ    

บุฟเฟ่ต ์

สถานท่ี ในการจดัเล้ียง

จดัไดถู้กตอ้งครบถว้น

และปลอดภยั 

 

จดัสถานท่ี: 

-โตะ๊วางอาหาร 

-ประดบัดอกไม ้

-ประดบัผา้ 

จดัสถานท่ีไดส้วยงาม

ถูกตอ้งและปลอดภยั

ตามประเภทของการ

จดัเล้ียง 

1.หลกัการวธีิการจดั

สถานท่ี 
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ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

6.ประกอบและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารใน

การจดัเล้ียงแบบ

คอ็กเทลหรือแบบ 

บุฟเฟ่ต ์

อาหารท่ีประกอบและ

พฒันาเพ่ือการจดัเล้ียง

ครบถว้น ถูกตอ้งตาม

ขอ้กาํหนด 

ประกอบพฒันาและจดั

ตกแต่งอาหารประเภท

อาหาร คาว หวาน 

ผลไม ้และเคร่ืองด่ืม 

ถูกตอ้งตามหลกัการ 

จดัเล้ียง 

 

ประกอบ พฒันา และ

จดัตกแต่งอาหารไดถู้ก

สุขลกัษณะ 

1.หลกัการ วธีิการ

ประกอบอาหาร 

2.หลกัการ วธีิการ

พฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร 

3.หลกัการจดัตกแตง่

อาหาร 

4.หลกัการเลือกใช้

ภาชนะบรรจุอาหาร 

5.สุขลกัษณะ

ผูป้ระกอบการ 

6.หลกัการ วธีิการเก็บ

รักษาอาหารตามหลกั

สุขาภิบาล 

7.จดับริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพ่ือการจดั

เล้ียงแบบคอ็กเทลหรือ

แบบบุฟเฟ่ต ์

บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตาม

กระบวนการจดัเล้ียง 

จดับริการอาหาร: 

- ตอ้นรับ 

- นาํเสนอ 

- บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ตอ้นรับ นาํเสนอ 

บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตามกระบวน 

การการจดัเล้ียง 

1.คุณสมบติัของ

พนกังานบริการ 

2.หลกัการ วธีิการ

บริการอาหาร 

3.หลกัการ วธีิการ

บริการเคร่ืองด่ืม 

8.สรุปและรายงานผล

การจดัเล้ียงแบบ

คอ็กเทลหรือแบบ 

บุฟเฟ่ต ์

สรุปและรายงานผล

การปฏิบติังานตาม

กระบวนการ 

นาํเสนอปัญหาและ

แนวทางการแกปั้ญหา

จากการปฏิบติังาน 

ดว้ยวาจา ภายในเวลา  

5 นาที 

การสรุปและรายงาน

ผลดว้ยวาจา 

1.หลกัการประเมิน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

2.หลกัการรายงานผล

ดว้ยวาจา 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย  และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม   สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สมรรถนะงาน งานจดัเลีย้งอาหารแบบคอ็กเทลหรือบุฟเฟ่ต์ 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

แผนการจดัเล้ียงอาหารแบบ

คอ็กเทลหรือแบบบุฟเฟ่ต์

ครบถว้นตามขอ้กาํหนดตาม

รูปแบบของโครงการ 

1.1 เขียนโครงการได ้

1.2 อธิบายหลกัการ วธีิการวางแผนการดาํเนินงานได ้

1.3 อธิบายหลกัการ วธีิการจดัเล้ียงได ้

1.4 อธิบายหลกัการ วธีิการเขียนโครงการได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการปฏิบติังาน 

รายการอาหารท่ีกาํหนดถูกตอ้ง

ตามประเภทอาหารและการจดั

เล้ียง 

2.1 จดัรายการอาหารเพ่ือการจดัเล้ียงประเภทคาว หวาน 

ผลไม ้และเคร่ืองด่ืมตามขอ้กาํหนดได ้

2.2 อธิบายหลกัการ วธีิการกาํหนดรายการอาหารเพ่ือการ

จดัเล้ียงประเภทคาว หวาน ผลไม ้และเคร่ืองด่ืมได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการปฏิบติังาน 

 

บตัรจาํหน่ายอาหารจดัเล้ียงแบบ

คอ็กเทลหรือแบบบุฟเฟ่ต ์ขอ้มูล

ครบถว้นตามรูปแบบ 

3.1  จดัทาํบตัรจาํหน่ายอาหารได ้

3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการออกแบบบตัรจาํหน่ายอาหารได ้

3.3 อธิบายหลกัการ วธีิการคิดตน้ทุนและกาํหนดราคาขาย

ได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการปฏิบติังาน 

วสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัเล้ียง

ถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้าน 

4.1 จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ไดค้รบถว้น   

4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การจดั

เล้ียงได ้

4.3 อธิบายหลกัการเลือกซ้ือวสัดุในการจดัเล้ียงได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการปฏิบติังาน 

 

สถานท่ีในการจดัเล้ียงจดัได้

ถูกตอ้งครบถว้นและปลอดภยั 

 

5.1 จดัสถานท่ีไดส้วยงาม ถูกตอ้งและปลอดภยัตาม

ประเภทของการจดัเล้ียง 

5.2 อธิบายหลกัการ วธีิการจดัสถานท่ีได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการปฏิบติังาน 

อาหารท่ีประกอบและพฒันาเพ่ือ

การจดัเล้ียงครบถว้น ถูกตอ้งตาม

ขอ้กาํหนดอาหารท่ีประกอบและ

พฒันาเพ่ือการจดัเล้ียงครบถว้น 

ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด  

6.1 ประกอบ พฒันาและจดัตกแตง่อาหารในการจดัเล้ียงได้

6.2 อธิบายหลกัการ วธีิการประกอบอาหารได ้

6.3 อธิบายหลกัการ วธีิการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารได ้

6.4 อธิบายหลกัการ วธีิการจดัตกแต่งอาหารได ้

6.5 อธิบายหลกัการเลือกใชภ้าชนะบรรจุอาหารได ้

6.6 อธิบายสุขลกัษณะผูป้ระกอบอาหารได ้

6.7 อธิบายหลกัการเก็บรักษาอาหารตามหลกัสุขาภิบาลได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการปฏิบติังาน 

 

 

A3 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 



13 

 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตาม

กระบวนการจดัเล้ียง 

7.1 ตอ้นรับ นาํเสนอ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตาม

กระบวนการจดัเล้ียงได ้

7.2 บอกคุณสมบติัของพนกังานบริการได ้

7.3 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการอาหารได ้

7.4 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการเคร่ืองด่ืมได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน 

สรุปและรายงานผลการ

ปฏิบติังานตามกระบวนการ 

8.1 สรุปและรายงานผลดว้ยวาจาได ้

8.2 อธิบายหลกัการประเมินขั้นตอนการดาํเนินงานได ้

 

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาคหกรรม   สาขางานอาหารและโภชนาการ  

สมรรถนะงานที ่งานจัดเลีย้งอาหารแบบค็อกเทลหรือบุฟเฟ่ต์ 

จุดประสงค์ที ่1.2 อธิบายหลกัการ วธีิการวางแผนการดําเนินงานได้ 

เฉลย ขอ้  1. ส่ิงสาํคญัอนัดบัแรกของการวางแผนในการดาํเนินงานจดัเล้ียงอาหารคือขอ้ใด 

จ ก. ทาํบตัรจาํหน่ายอาหาร 

 ข. จดัโตะ๊และเตรียมสถานท่ี 

 ค. ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ใหค้รบถว้น 

 ง. ออกแบบการจดัตกแต่งอาหาร 

 จ. การกาํหนดรายการอาหารและรายการวสัดุ อุปกรณ์ 

จุดประสงค์ที่ 1.3 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 2. จดัเล้ียงอาหารคาว หวาน เรียกนํ้ายอ่ยท่ีมีขนาดช้ินพอดีคาํ และบริการตนเอง คือการจดั

เล้ียงแบบใด 

ง ก. แบบบุฟเฟ่ต ์

 ข. แบบฝร่ังเศส 

 ค. แบบรัสเซียน 

 ง. แบบคอ็กเทล 

 จ. แบบอเมริกนั 

จุดประสงค์ที่ 1.4 อธิบายหลกัการวธีิการเขียนโครงการได้ 

เฉลย ขอ้ 3.  การเขียนโครงการขอ้ใดเรียงลาํดบัไดถู้กตอ้ง 

ง ก. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การประเมินผล  

 ข. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 ค. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วธีิการ

ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ การประเมินผล  

 ง. ช่ือโครงการ ผูรั้บผดิชอบ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ

ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 จ. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ

ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ การประเมินผล  
 

A4 
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จุดประสงค์ที่ 2.2 อธิบายหลกัการ วิธีการกาํหนดรายการอาหารประเภทคาว หวาน ผลไม้และเคร่ืองดืม่เพือ่การ

จัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 4 .  หลกัการกาํหนดรายการอาหารเพื่อจดัเล้ียงตอ้งคาํนึงถึงขอ้ใด 

ค ก. อาหารแต่ละชนิดใชว้สัดุอยา่งดี ราคาแพง 

 ข. รสชาติของอาหารสาํคญักว่าคุณค่าทางโภชนาการ 

 ค. อาหารมีความหลากหลายทั้งรสชาติ ลกัษณะ และสีสัน 

 ง. มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเพียงพอโดยไม่คาํนึงถึงตน้ทุน 

 จ. ลกัษณะอาหารเป็นประเภทเดียวกนัเพื่อสะดวกในการจดัซ้ือ 

จุดประสงค์ที่ 2.2 อธิบายหลกัการ วิธีการกาํหนดรายการอาหารประเภทคาว หวาน ผลไม้และเคร่ืองดืม่เพือ่การ

จัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 5. การกาํหนดรายการอาหารสาํหรับจดัเล้ียง ตอ้งคาํนึงถึงขอ้ใด 

จ ก. เพศ วยั นํ้าหนกั 

 ข. วนั เวลา สถานท่ี 

 ค. ฤดูกาล การหุงตม้ การบริการ 

 ง. ราคาวตัถุดิบ การขนส่ง การเก็บรักษา 

 จ. ลกัษณะงาน งบประมาณ ลกัษณะอาหาร 

จุดประสงค์ที่ 2.2 อธิบายหลกัการ วิธีการกาํหนดรายการอาหารประเภทคาว หวาน ผลไม้และเคร่ืองดืม่เพือ่การ

จัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 6. อาหารชุดท่ีเหมาะสาํหรับจดัเล้ียงแบบคอ็กเทล คือขอ้ใด 

ข ก. หม่ีกรอบ ซ่าหร่ิม นํ้าใบเตย 

 ข. กระทงทอง ตะโกเ้ผอืก นํ้าอญัชนั 

 ค. ก๋วยเต๋ียวหลอด ขนมชั้น นํ้าตะไคร้ 

 ง. ช่อม่วง เตา้ฮวยฟรุตสลดั นํ้ามะพร้าว 

 จ. ป้ันขลิบไส้ปลา กรอบเคม็ นํ้ากระเจ๊ียบ 

จุดประสงค์ที่ 3.1 จัดทําบัตรจําหน่ายอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 7.  องคป์ระกอบบตัรจาํหน่ายอาหารคือขอ้ใด 

ก ก. วนั เวลา สถานท่ี รายการอาหาร ราคา 

 ข. วนั ปริมาณอาหาร สถานท่ี การจดัโต๊ะ ราคา 

 ค. วนั เวลา สถานท่ี เลขท่ีนัง่ การแต่งกาย ราคา  

 ง. วนั เวลา ชนิดอาหาร สถานท่ี บรรยากาศ ราคา 

 จ. วนั เวลา ลกัษณะงาน สถานท่ี ช่ือผูร่้วมงาน ราคา 
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จุดประสงค์ที ่3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการออกแบบบัตรจําหน่ายอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  8. ส่ิงท่ีควรคาํนึงเป็นส่ิงแรกในการออกแบบบตัรจาํหน่ายอาหารคือขอ้ใด 

จ                   ก. สีสัน  

                   ข. ออกแบบ 

                   ค. รูปแบบงาน  

                   ง. กระบวนการผลิต 

                   จ. การกาํหนดแนวคิดทางการตลาด 

จุดประสงค์ที่ 3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการออกแบบบัตรจําหน่ายอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 9. การใชสี้ในการออกแบบบตัรจาํหน่ายอาหารตามหลกัการควรคาํนึงถึงขอ้ใดมากท่ีสุด 

ข ก. ประเภทอาหาร 

 ข. ลกัษณะการจดังาน  

 ค. สถานท่ีในการจดังาน 

 ง. ช่วงเวลาในการจดังาน  

 จ. ลกัษณะอาชีพของผูจ้ดังาน 

จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการ วธีิการคิดต้นทุนและกาํหนดราคาขายได้ 

เฉลย ขอ้ 10.  วธีิการกาํหนดราคาขาย คือขอ้ใด 

จ ก. การเพิ่มจาํนวนเงินค่าโสหุย้ 

 ข. การเพิ่มจาํนวนเงินในการผลิตสินคา้ 

 ค. การเพิ่มจาํนวนเงินเขา้ไปในทุนการผลิต 

 ง. การเพิ่มจาํนวนเงินในกระบวนการผลิตสินคา้ 

 จ. การเพิ่มจาํนวนเงินในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ 

จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การจัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 11 .  ผา้ท่ีใชท้าํผา้เช็ดปากควรทาํจากวสัดุชนิดใด 

ก ก. ฝ้าย 

 ข. ไหม 

 ค. ลินิน 

 ง. สาํลี 

 จ. ชีฟอง 
 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 



17 

 

จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การจัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 12 .  การจดัเตรียมอุปกรณ์บนโตะ๊อาหารท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

ข ก. จานขนมปังวางดา้นขวา 

 ข. แกว้นํ้าวางดา้นขวาของจานขา้ว 

 ค. ชอ้น - ส้อม วางเหนือจานขา้ว 

 ง. แกว้ไวน์วางเหนือชอ้น - ส้อม 

 จ. จานขา้ววางห่างขอบโตะ๊ 2 น้ิว 

จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การจัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 13. การหัน่เน้ือววัเพื่อทาํแกงมสัมัน่ขอ้ใดถูกตอ้ง 

จ ก. หัน่เป็นเส้นยาว 

 ข. หัน่ช้ินเล็กตามยาว 

 ค. หัน่ช้ินเล็กตามขวาง 

 ง. หัน่ส่ีเหล่ียมช้ินพอคาํ 

 จ. หัน่ช้ินส่ีเหล่ียมใหญ่ 

จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การจัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 14.  ขั้นตอนการเตรียมผกัก่อนนาํมาประกอบอาหาร  ควรทาํอยา่งไร 

ง ก. แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือและนํ้าส้มสายชู  เลือกส่วนเสียทิ้ง  ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

 ข. ลา้ง แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือและนํ้าส้มสายชู เลือกส่วนเสียทิ้ง  ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

 ค. ลา้ง เลือกส่วนเสียทิ้ง  แช่ดว้ยนํ้า ผสมเกลือ และนํ้าส้มสายชู ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

 ง. เลือกส่วนเสียทิ้ง ลา้ง แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือ และนํ้าส้มสายชู  ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด หัน่ 

 จ. เลือกส่วนเสียทิ้ง ลา้ง หัน่ แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือและนํ้าส้มสายชู และลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

จุดประสงค์ที ่4.3 อธิบายหลกัการเลอืกซ้ือวสัดุในการจัดเลีย้งได้ 

เฉลย ขอ้ 15. การเลือกซ้ือถัว่ฝักยาวเพื่อนาํมาประกอบอาหารตามลกัษณะท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

ค ก. ฝักแก่จดั 

 ข. ผวิมนัวาว 

 ค. เน้ือแน่นไม่ฝ่อ 

 ง. สีเขียวอมนํ้าตาล 

 จ. ฝักยาว เขียว พอง เมด็โต 
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จุดประสงค์ที่ 5.2 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดสถานทีไ่ด้ 

เฉลย ขอ้ 16.  การจดัดอกไมท่ี้วางในตาํแหน่งมุมหอ้งอาหารจดัรูปทรงใดเหมาะสมท่ีสุด 

ง ก. กลม 

 ข. ตวัเอส 

 ค. พระจนัทร์คว ํ่า 

 ง. สามเหล่ียมมุมฉาก 

 จ. สามเหล่ียมดา้นเท่า 

จุดประสงค์ที่ 6.2 อธิบายหลกัการ วธีิการประกอบอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 17 . วธีิลดเวลาการประกอบอาหารประเภทเน้ือสัตวท่ี์มีความเหนียวคือขอ้ใด 

ค ก. ผงิไฟอ่อน 

 ข. แขวนผึ่งแดด 

 ค. หัน่เป็นช้ินเล็ก 

 ง. ใชส้้อมจ้ิมใหเ้ป็นรู 

 จ. หัน่ตามความยาวของช้ินเน้ือ 

จุดประสงค์ที่ 6.2 อธิบายหลกัการ วธีิการประกอบอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 18 .  การทาํผกัแกะสลกัใหส้ดกรอบ  ควรทาํอยา่งไร 

ข ก. แช่นํ้าแขง็ 

 ข. แช่นํ้าเยน็จดั 

 ค. แช่นํ้าสารส้ม 

 ง. แช่นํ้าด่างทบัทิม 

 จ. แช่นํ้าเกลือเขม้ขน้ 

จุดประสงค์ที่ 6.2 อธิบายหลกัการ วธีิการประกอบอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 19. ตม้ยาํปลาท่ีถูกวธีิ  มีขั้นตอนการทาํอยา่งไร 

จ ก. ตั้งนํ้าใหเ้ดือด ใส่ปลาลงตม้ 

 ข. ตั้งนํ้าพอร้อน  ใส่เคร่ืองตม้ยาํ  ใส่ปลา 

 ค. ตั้งนํ้าพอร้อน  ใส่นํ้ามะนาว  เกลือ  ใส่ปลา 

 ง. ตั้งนํ้าใหเ้ดือด  ใส่นํ้ามะนาว  เกลือ  ใส่ปลา 

 จ. ตั้งนํ้าใหเ้ดือด  ใส่เคร่ืองตม้ยาํ  นํ้าเดือด ใส่ปลา 
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จุดประสงค์ที่ 6.2 อธิบายหลกัการ วธีิการประกอบอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 20. การปรุงอาหารท่ีใชซ่ี้โครงไก่ ตั้งไฟ ใส่กระเทียม รากผกัชี ตม้จนเดือด ใชป้ระกอบอาหาร

ประเภทใด 

ค ก. ตม้ข่าไก่ 

 ข. ตม้ยาํไก่ 

 ค. ตม้ฟักไก่ 

 ง. ตม้โคลง้ไก่ 

 จ. ตม้ไก่ผกักาดดอง 

จุดประสงค์ที่ 6.2 อธิบายหลกัการ วธีิการประกอบอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 21.  เพราะเหตุใด  การทาํขนมปังตอ้งพกัแป้งก่อนนาํไปทาํรูปร่าง 

ง ก. เพื่อใหข้นมเน้ือละเอียด 

 ข. เพื่อใหแ้ป้งเก็บกกัอากาศไดดี้ 

 ค. เพื่อใหโ้ครงสร้างของแป้งแขง็แรง 

 ง. เพื่อใหแ้ป้งคลายตวั และผวิขนมสมํ่าเสมอ 

 จ. เพื่อใหแ้ป้งขยายตวั  ทาํใหข้นมมีปริมาตรเพิ่มข้ึน 

จุดประสงค์ที่ 6.3 อธิบายหลกัการ วธีิการพฒันาผลติภัณฑ์อาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 22. ทาํวุน้กะทิใหเ้ป็นรูปดอกไมช้นิดต่าง ๆ เป็นการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารในดา้นใด 

ข ก. ภาชนะบรรจุ 

 ข. ลกัษณะรูปร่าง 

 ค. กรรมวธีิการผลิต 

 ง. การพฒันาสูตรอาหาร 

 จ. ทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 

จุดประสงค์ที่ 6.3 อธิบายหลกัการ วธีิการพฒันาผลติภัณฑ์อาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 23.  การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อจาํหน่าย ตอ้งคาํนึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด 

จ ก. วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม 

 ข. วตัถุดิบราคาถูกหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 

 ค. ผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่มีผูผ้ลิตออกจาํหน่าย 

 ง. ตน้ทุนในการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ตอ้งไม่สูงเกินไป 

 จ. ความตอ้งการของตลาด  และการยอมรับของผูบ้ริโภค 
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จุดประสงค์ที่ 6.3 อธิบายหลกัการ วธีิการพฒันาผลติภัณฑ์อาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 24 . การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วตงัเสริมแคลเซียม ควรใส่ปลาชนิดใด 

จ ก. ปลาดุก 

 ข. ปลาช่อน 

 ค. ปลาทูน่ึง 

 ง. ปลาสวาย 

 จ. ปลาขา้วสาร 

จุดประสงค์ที่ 6.4 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดตกแต่งอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 25. ถาดใบตองนิยมใชจ้ดัอาหารขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 

ง ก. ทองพบั 

 ข. ทองพลุ 

 ค. ทองอฐั 

 ง. ทองเอก 

 จ. ทองมว้น 

จุดประสงค์ที่ 6.4 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดตกแต่งอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 26. การใชแ้ตงโมแกะสลกัจดัตกแต่งอาหาร เป็นการใชห้ลกัศิลป์ขอ้ใด 

ค ก. สมดุล 

 ข. จงัหวะ 

 ค. จุดเด่น 

 ง. ความกลมกลืน 

 จ. ความเรียบง่าย 

จุดประสงค์ที่ 6.4 อธิบายหลกัการ วธีิการจัดตกแต่งอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 27.  ควรใชผ้กัในขอ้ใดในการตกแต่งหนา้พิซซ่า 

ง ก. เห็ดฟาง  มนัฝร่ัง  มะเขือเทศ 

 ข. ถัว่ลนัเตา  ผกักาดหอม  หอมใหญ่ 

 ค. พริกหยวก  หอมใหญ่  มะเขือเทศ 

 ง. พริกหวาน  หอมใหญ่  มะเขือเทศ 

 จ. หน่อไมฝ้ร่ัง  ผกักาดหอม  มะเขือเทศ 
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จุดประสงค์ที่ 6.5 อธิบายหลกัการเลอืกใช้ภาชนะบรรจุอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 28.  บรรจุภณัฑท่ี์นาํมาใชห้มุนเวียนโดยไม่จาํกดัคร้ังคือขอ้ใด 

ก ก. ขวดแกว้ 

 ข. ถุงพลาสติก 

 ค. ขวดพลาสติก 

 ง. กระดาษกนัไขมนั 

 จ. กล่องกระดาษลูกฟูก 

จุดประสงค์ที่ 6.5 อธิบายหลกัการเลอืกใช้ภาชนะบรรจุอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 29. ภาชนะบรรจุอาหารขอ้ใดเลือกใชไ้ม่เหมาะสม 

จ ก. จานเปลใส่ปลาทอดสมุนไพร 

 ข. กระจาดสานไมไ้ผใ่ส่ขนมลูกชุบ 

 ค. ถว้ยกระเบ้ืองใส่ขนมบวัลอยเผอืก 

 ง. พานเชิงกระเบ้ืองใส่ผกัจ้ิมนํ้าพริก 

 จ. ถาดไมรู้ปทรงกลมจดัเคก้ชั้นแต่งหนา้ครีม 

จุดประสงค์ที ่6.6 อธิบายสุขลกัษณะผู้ประกอบการอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 30. พฤติกรรมเส่ียงท่ีทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหารคือขอ้ใด 

ข ก. ใชเ้ขียงตรงตามประเภทอาหาร 

 ข. ใชผ้ลิตภณัฑฆ่์าเช้ือแทนการลา้งมือ 

 ค. ใชก้ระดาษเช็ดมือในการปิดก๊อกนํ้า 

 ง. ใชผ้า้กนัเป้ือนท่ีสวยสะอาดตลอดเวลา 

 จ. ใชห้มวกเก็บผมในขณะประกอบอาหาร 

จุดประสงค์ที ่6.6 อธิบายสุขลกัษณะผู้ประกอบการอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 31. สุขอนามยัของผูป้ระกอบอาหารในขอ้ใดท่ีทาํใหอ้าหารไม่ปลอดภยั 

ก ก. ใส่แหวนโลหะเรียบเกล้ียง 

 ข. หยดุปฏิบติังานเม่ือเป็นหวดั 

 ค. ลา้งมือทุกคร้ังก่อนประกอบอาหาร 

 ง. สวมถุงมือขณะจบัตอ้งอาหารท่ีสุกแลว้ 

 จ. ปิดพาสเตอร์เม่ือมีบาดแผลและสวมถุงมือ 
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จุดประสงค์ที่ 6.7 อธิบายหลกัการเกบ็รักษาอาหารตามหลกัสุขาภิบาลอาหารได้ 

ค ขอ้ 32. วธีิเก็บรักษาแกงกะทิท่ีเหลือจากการรับประทานคือขอ้ใด 

 ก. นาํมารวมกนั เก็บเขา้ช่องแช่แขง็ 

 ข. ใส่ถุงปิดใหส้นิท เก็บเขา้ช่องแช่เยน็ 

 ค. อุ่นให้ร้อน พกัให้เยน็ เก็บเขา้ช่องแช่เยน็ 

 ง. อุ่นให้ร้อน พกัให้เยน็ เก็บเขา้ช่องแช่แขง็ 

 จ. อุ่นให้ร้อน พกัให้เยน็ เก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 

จุดประสงค์ที ่7.2 บอกคุณสมบัติของพนักงานบริการได้ 

เฉลย ขอ้ 33. เม่ือลูกคา้ตาํหนิรสชาติอาหาร พนกังานบริการควรปฏิบติัอยา่งไรเป็นลาํดบัแรก 

ข ก. เพิกเฉย 

 ข. กล่าวคาํขอโทษ 

 ค. คิดเงินลูกคา้ตามปกติ 

 ง. นาํอาหารกลบัคืนครัว 

 จ. ใหลู้กคา้สั่งอาหารใหม่ 

จุดประสงค์ที ่7.3 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 34. การบริการอาหารสากลแบบพิธีการ ตอ้งบริการบุคคลในขอ้ใดเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ค ก. เด็ก 

 ข. ผูอ้าวโุส 

 ค. สุภาพบุรุษ 

 ง. สุภาพสตรี 

 จ. ประธานในพิธี 

จุดประสงค์ที่ 7.3 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการอาหารได้ 

เฉลย ขอ้ 35. การเสิร์ฟชุดอาหารแบบสากล อาหารในขอ้ใดเสิร์ฟเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ข ก. สเตก็ 

 ข. เครปเคก้ 

 ค. สลดัทูน่า 

 ง. ซุปฟักทอง 

 จ. กุง้ซอสมะนาว 
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จุดประสงค์ที่ 7.4 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการเคร่ืองดื่มได้ 

เฉลย ขอ้ 36.  การเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมชามะนาวเยน็  ควรเลือกใชแ้กว้ชนิดใด 

ก ก. ลองดร๊ิง 

 ข. ไฮบอลล ์

 ค. แชมเปญ 

 ง. เหลา้เชอร่ี 

 จ. โอลดแ์ฟชัน่ 

จุดประสงค์ที่ 7.4 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการเคร่ืองดื่มได้ 

เฉลย ขอ้ 37.  เคร่ืองด่ืมชนิดใดเสิร์ฟก่อนอาหาร 

จ ก. Gin 

 ข. Rum 

 ค. Brandy 

 ง. Whisky 

 จ. Vermout 

จุดประสงค์ที ่7.4 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการเคร่ืองดื่มได้ 

เฉลย ขอ้ 38. สเตก็หมูเสิร์ฟกบัเคร่ืองด่ืมชนิดใด 

ง ก. วสิก้ี  

 ข. บร่ันดี 

 ค. ไวน์ขาว 

 ง. ไวน์แดง  

 จ. แชมเปญ 

จุดประสงค์ที ่7.4 อธิบายหลกัการ วธีิการบริการเคร่ืองดื่มได้ 

เฉลย ขอ้ 39. อาหารจานปลาเสิร์ฟกบัเคร่ืองด่ืมชนิดใด 

ค ก. วสิก้ี  

 ข. บร่ันดี 

 ค. ไวน์ขาว 

 ง. ไวน์แดง  

 จ. แชมเปญ 
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จุดประสงค์ที่ 8.2 อธิบายหลกัการประเมินข้ันตอนการดําเนินงานได้ 

เฉลย ขอ้ 40.  หลกัการประเมินผลการปฏิบติังานขอ้ใดสาํคญัท่ีสุด 

ข ก. เช่ือมัน่ 

 ข. เท่ียงตรง 

 ค. ยติุธรรม 

 ง. ปฏิบติัได ้

 จ. จาํแนกได ้
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(ชุดกรรมการ) 

 

คาํช้ีแจง 

การใช้เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พทุธศักราช  2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ            สาขางานอาหารและโภชนาการ 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา    ประเภทวชิาคหกรรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขางานอาหารและโภชนากการ 

 

ส่ิงทีต้่องการประเมิน 

 1. ภาคทฤษฎี 

  1.1  หลกัการ วธีิการวางแผนและเขียนโครงการการดาํเนินงาน 

  1.2  หลกัการ วธีิการ เลือก ใช ้ วธีิใช ้และการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์  การจดัสถานท่ี       

การประกอบและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  และเคร่ืองด่ืม  

  1.3  หลกัการ วธีิการจดัตกแต่ง เลือก ใชภ้าชนะบรรจุอาหาร  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1.4  หลกัการ วธีิการคิดตน้ทุนและกาํหนดราคาขาย 

  1.5  หลกัการ วธีิการสรุปและรายงานผล   

 2. ภาคปฏิบัต ิ

  2.1 เขียนโครงการตามรูปแบบ 

  2.2 จดัรายการอาหารเพื่อการจดัเล้ียงประเภทคาว หวาน ผลไม ้และเคร่ืองด่ืม 

2.3 จดัทาํบตัรจาํหน่ายอาหาร 

  2.4 จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 

  2.5 จดัสถานท่ีสวยงาม และปลอดภยั 

  2.6  ประกอบ พฒันาและจดัตกแต่งอาหารในการจดัเล้ียง 

  2.7 ตอ้นรับ นาํเสนอ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  2.8 สรุปและรายงานผลดว้ยวาจา 
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ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

1.เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎี  จาํนวน 1 ชุด      คะแนนเตม็ 40  คะแนน  

 1.1 แบบประเมินแบบถามตอบ          จาํนวน 40 ขอ้    คะแนนเตม็ 40 คะแนน 

2.เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติัเร่ือง/งาน   จาํนวน   2 ชุด   คะแนนเตม็ 60 คะแนน 

2.1  แบบประเมินจิตพิสัย                         จาํนวน 20 ขอ้   คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

2.2  แบบประเมินขั้นตอนการปฏิบติังานและผลงาน  คะแนนเตม็ 40 คะแนน 

 

งบประมาณ 

  งบประมาณของสถานศึกษา  

  

วสัดุ อุปกรณ์ 

1.สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ วตัถุดิบ และอุปกรณ์ทั้งหมด  

2.ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม   - 

 

วธีิดําเนินการประเมิน 

 1.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนศูนยป์ระเมิน

สมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาเป็นประธาน   ผูใ้ชผ้ลผลิตหรือผูแ้ทนสถานประกอบการ/องคก์รวชิาชีพ เป็น

กรรมการ   ครูผูส้อนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2.คณะกรรมการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีดาํเนินการประเมิน  พร้อมทั้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน

การประเมิน  โดยในบางกรณีหรือบางรายการอาจแจง้ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเอง 

 3.การประเมินภาคทฤษฎี  เป็นการประเมินรายบุคคล  โดยใชแ้บบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก 

4.การประเมินภาคปฏิบติัใหจ้ดัประเมินเป็นรายกลุ่ม   

 5.เวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 

       5.1  ภาคทฤษฎี   1   ชัว่โมง 

       5.2  ภาคปฏิบติั   11   ชัว่โมง 

5.2.1 วางแผนและเขียนโครงการ 2 ชัว่โมง     

5.2.2 จดัสถานท่ี    3 ชัว่โมง     

5.2.3 ประกอบ จดัตกแต่งอาหาร ผลไม ้เคร่ืองด่ืมเพื่อการจดัเล้ียง   4 ชัว่โมง   
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5.2.4 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   2 ชัว่โมง 

 6.กรณีตอ้งการประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยใหป้ระเมินควบคู่ไปกบัการประเมินภาคปฏิบติั 

 

สรุปผลการประเมิน 

   1.  ใหค้ณะกรรมการประเมินใหค้ะแนนตามประเด็นคาํเฉลยหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี

กาํหนดในแบบประเมิน 

   2.  ใหค้ณะกรรมการให้คะแนนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

   3.  นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย เพื่อตดัสินผลการประเมิน     

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

        3.1  ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

        3.2  ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80 

  4. ใหร้ะดบัผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

      4.1  ภาคทฤษฎี 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

         -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ให ้ไม่ผา่น 

                              4.2  ภาคปฏิบติั 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ให ้ไม่ผา่น 

 

 

     ----------------- 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎ ี

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ            สาขางานอาหารและโภชนาการ 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน    เวลา    1    ช่ัวโมง 
 

คําส่ัง    จงเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (จาํนวน 40 ขอ้) 

1. ส่ิงสาํคญัอนัดบัแรกของการวางแผนในการดาํเนินงานจดัเล้ียงอาหารคือขอ้ใด 

ก. ทาํบตัรจาํหน่ายอาหาร 

ข. จดัโตะ๊และเตรียมสถานท่ี 

ค. ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ใหค้รบถว้น 

ง. ออกแบบการจดัตกแต่งอาหาร 

จ. การกาํหนดรายการอาหารและรายการวสัดุ อุปกรณ์ 

2. จดัเล้ียงอาหารคาว หวาน เรียกนํ้ายอ่ยท่ีมีขนาดช้ินพอดีคาํ และบริการตนเอง คือการจดัเล้ียงแบบใด 

ก. แบบบุฟเฟ่ต ์

ข. แบบฝร่ังเศส 

ค. แบบรัสเซียน 

ง. แบบคอ็กเทล 

จ. แบบอเมริกนั 

3. การเขียนโครงการขอ้ใดเรียงลาํดบัไดถู้กตอ้ง 

ก.  ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน ระยะเวลา  

      งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การประเมินผล  

ข.  ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

      งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ค.  ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วธีิการ 

     ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล  

ง.  ช่ือโครงการ ผูรั้บผดิชอบ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน  

     ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

จ.  ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ 

     ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล  
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4 . หลกัการกาํหนดรายการอาหารเพื่อจดัเล้ียงตอ้งคาํนึงถึงขอ้ใด 

ก. อาหารแต่ละชนิดใชว้สัดุอยา่งดี ราคาแพง 

ข. รสชาติของอาหารสาํคญักวา่คุณค่าทางโภชนาการ 

ค. อาหารมีความหลากหลายทั้งรสชาติ ลกัษณะ และสีสนั 

ง. มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเพยีงพอโดยไม่คาํนึงถึงตน้ทุน 

จ. ลกัษณะอาหารเป็นประเภทเดียวกนัเพื่อสะดวกในการจดัซ้ือ 

5. การกาํหนดรายการอาหารสาํหรับจดัเล้ียง ตอ้งคาํนึงถึงขอ้ใด 

ก. เพศ วยั นํ้าหนกั 

ข. วนั เวลา สถานท่ี 

ค. ฤดูกาล การหุงตม้ การบริการ 

ง. ราคาวตัถุดิบ การขนส่ง การเก็บรักษา 

จ. ลกัษณะงาน งบประมาณ ลกัษณะอาหาร 

6. อาหารชุดท่ีเหมาะสาํหรับจดัเล้ียงแบบคอ็กเทล คือขอ้ใด 

ก. หม่ีกรอบ ซ่าหร่ิม นํ้าใบเตย 

ข. กระทงทอง ตะโกเ้ผอืก นํ้าอญัชนั 

ค. ก๋วยเต๋ียวหลอด ขนมชั้น นํ้าตะไคร้ 

ง. ช่อม่วง เตา้ฮวยฟรุตสลดั นํ้ามะพร้าว 

จ. ป้ันขลิบไส้ปลา กรอบเคม็ นํ้ ากระเจ๊ียบ 

7. องคป์ระกอบบตัรจาํหน่ายอาหารคือขอ้ใด 

ก. วนั เวลา สถานท่ี รายการอาหาร ราคา 

ข. วนั ปริมาณอาหาร สถานท่ี การจดัโตะ๊ ราคา 

ค. วนั เวลา สถานท่ี เลขท่ีนัง่ การแต่งกาย ราคา  

ง. วนั เวลา ชนิดอาหาร สถานท่ี บรรยากาศ ราคา 

จ. วนั เวลา ลกัษณะงาน สถานท่ี ช่ือผูร่้วมงาน ราคา 

8. ส่ิงท่ีควรคาํนึงเป็นส่ิงแรกในการออกแบบบตัรจาํหน่ายอาหารคือขอ้ใด 

ก. สีสัน  

ข. ออกแบบ 

ค. รูปแบบงาน  

ง. กระบวนการผลิต  

จ. การกาํหนดแนวทางความคิดทางการตลาด 
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9. การใชสี้ในการออกแบบบตัรจาํหน่ายอาหารตามหลกัการ ควรคาํนึงถึงขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. ประเภทอาหาร  

ข. ลกัษณะการจดังาน 

ค.  สถานท่ีในการจดังาน 

ง.  ช่วงเวลาในการจดังาน 

จ. ลกัษณะอาชีพของผูจ้ดังาน 

10. วธีิการกาํหนดราคาขาย คือขอ้ใด 

ก. การเพิ่มจาํนวนเงินค่าโสหุย้ 

ข. การเพิ่มจาํนวนเงินในการผลิตสินคา้ 

ค. การเพิ่มจาํนวนเงินเขา้ไปในทุนการผลิต 

ง. การเพิ่มจาํนวนเงินในกระบวนการผลิตสินคา้ 

จ. การเพิ่มจาํนวนเงินในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ 

11. ผา้ท่ีใชท้าํผา้เช็ดปากควรทาํจากวสัดุชนิดใด 

ก. ฝ้าย 

ข. ไหม 

ค. ลินิน 

ง. สาํลี 

จ. ชีฟอง 

12. การจดัเตรียมอุปกรณ์บนโตะ๊อาหารท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

            ก.  จานขนมปังวางดา้นขวา 

        ข.  แกว้นํ้าวางดา้นขวาของจานขา้ว 

        ค.  ชอ้น - ส้อม วางเหนือจานขา้ว 

        ง.  แกว้ไวน์วางเหนือชอ้น - ส้อม 

        จ.  จานขา้ววางห่างขอบโตะ๊ 2 น้ิว 

13. การหัน่เน้ือววัเพื่อทาํแกงมสัมัน่ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  หัน่เป็นเส้นยาว 

        ข.  หัน่ช้ินเล็กตามยาว 

        ค.  หัน่ช้ินเล็กตามขวาง 

        ง.  หัน่ส่ีเหล่ียมช้ินพอคาํ 

        จ.  หัน่ช้ินส่ีเหล่ียมใหญ่ 
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 14. การเตรียมผกัก่อนนาํมาประกอบอาหาร  ควรทาํอยา่งไร 

  ก.  แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือและนํ้าส้มสายชู  เลือกส่วนเสียทิ้ง  ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

  ข.  ลา้ง แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือและนํ้าส้มสายชู เลือกส่วนเสียทิ้ง  ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

  ค.  ลา้ง เลือกส่วนเสียทิ้ง  แช่ดว้ยนํ้า ผสมเกลือ และนํ้าส้มสายชู ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

  ง.  เลือกส่วนเสียทิ้ง ลา้ง แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือ และนํ้าส้มสายชู  ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด หัน่ 

  จ.  เลือกส่วนเสียทิ้ง ลา้ง หัน่ แช่ดว้ยนํ้าผสมเกลือและนํ้าส้มสายชู และลา้งดว้ยนํ้าสะอาด 

15. การเลือกซ้ือถัว่ฝักยาวเพื่อนาํมาประกอบอาหารตามลกัษณะท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

     ก.  ฝักแก่จดั 

  ข.  ผวิมนัวาว 

  ค.  เน้ือแน่นไม่ฝ่อ 

  ง.  สีเขียวอมนํ้าตาล 

  จ.  ฝักยาว เขียว พอง เม็ดโต 

 16. การจดัดอกไมท่ี้วางในตาํแหน่งมุมห้องอาหารจดัรูปทรงใดเหมาะสมท่ีสุด 

  ก.  กลม 

  ข.  ตวัเอส 

  ค.  พระจนัทร์คว ํ่า 

  ง.  สามเหล่ียมมุมฉาก 

  จ.  สามเหล่ียมดา้นเท่า 

 17. วธีิลดเวลาการประกอบอาหารประเภทเน้ือสัตวท่ี์มีความเหนียวคือขอ้ใด 

  ก.  ผงิไฟอ่อน 

  ข.  แขวนผึ่งแดด 

  ค.  หัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ 

  ง.  ใชส้้อมจ้ิมใหเ้ป็นรู 

  จ.  หัน่ตามความยาวของช้ินเน้ือ 

 18. การทาํผกัแกะสลกัใหส้ดกรอบ  ควรทาํอยา่งไร 

  ก.  แช่นํ้าแขง็ 

  ข.  แช่นํ้าเยน็จดั 

  ค.  แช่นํ้าสารส้ม 

  ง.  แช่นํ้าด่างทบัทิม 

  จ.  แช่นํ้าเกลือเขม้ขน้ 
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19. ตม้ยาํปลาท่ีถูกวธีิ  มีขั้นตอนการทาํอยา่งไร 

  ก.  ตั้งนํ้าใหเ้ดือดใส่ปลาลงตม้ 

    ข.  ตั้งนํ้าพอร้อน  ใส่เคร่ืองตม้ยาํ  ใส่ปลา 

  ค.  ตั้งนํ้าพอร้อน  ใส่นํ้ามะนาว  เกลือ  ใส่ปลา 

  ง.  ตั้งนํ้าใหเ้ดือด  ใส่นํ้ามะนาว  เกลือ  ใส่ปลา 

  จ.  ตั้งนํ้าให้เดือด  ใส่เคร่ืองตม้ยาํ  นํ้าเดือดใส่ปลา 

20. การปรุงอาหารท่ีใชซ่ี้โครงไก่ ตั้งไฟ ใส่กระเทียม รากผกัชี ตม้จนเดือด ใชป้ระกอบอาหารประเภทใด  

  ก.  ตม้ข่าไก่ 

  ข.  ตม้ยาํไก่ 

  ค.  ตม้ฟักไก่ 

  ง.  ตม้โคลง้ไก่ 

  จ.  ตม้ไก่ผกักาดดอง 

 21. เพราะเหตุใด  การทาํขนมปังตอ้งพกัแป้งก่อนนาํไปทาํรูปร่าง 

  ก.  เพื่อใหข้นมเน้ือละเอียด 

  ข. เพื่อใหแ้ป้งเก็บกกัอากาศไดดี้ 

  ค.  เพื่อให้โครงสร้างของแป้งแขง็แรง 

  ง.  เพื่อใหแ้ป้งคลายตวั และผวิสมํ่าเสมอ 

  จ.  เพื่อใหแ้ป้งขยายตวั  ทาํใหข้นมมีปริมาตรเพิ่มข้ึน 

 22. ทาํวุน้กะทิใหเ้ป็นรูปดอกไมช้นิดต่าง ๆ เป็นการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารในดา้นใด 

  ก.  ภาชนะบรรจุ 

  ข.  ลกัษณะรูปร่าง 

  ค.  กรรมวธีิการผลิต 

  ง.  การพฒันาสูตรอาหาร 

  จ.  ทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 

 23. การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อจาํหน่าย ตอ้งคาํนึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด 

  ก.  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม 

  ข.  วตัถุดิบราคาถูกหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 

  ค.  ผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่มีผูผ้ลิตออกจาํหน่าย 

  ง.  ตน้ทุนในการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ตอ้งไม่สูงเกินไป 

  จ.  ความตอ้งการของตลาด  และการยอมรับของผูบ้ริโภค 
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 24. การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วตงัเสริมแคลเซียม ควรใส่ปลาชนิดใด 

  ก.  ปลาดุก 

  ข.  ปลาช่อน 

  ค.  ปลาทูน่ึง 

     ง.  ปลาสวาย 

  จ.  ปลาขา้วสาร 

 25. ถาดใบตองนิยมใชจ้ดัอาหารขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 

  ก.  ทองพบั 

  ข.  ทองพลุ 

  ค.  ทองอฐั 

  ง.  ทองเอก 

  จ.  ทองมว้น 

26. การใชแ้ตงโมแกะสลกัจดัตกแต่งอาหาร เป็นการใชห้ลกัศิลป์ขอ้ใด 

  ก.  สมดุล 

  ข.  จงัหวะ 

  ค.  จุดเด่น 

  ง.  ความกลมกลืน 

  จ.  ความเรียบง่าย 

27. ควรใชผ้กัในขอ้ใดในการตกแต่งหนา้พิซซ่า 

  ก.  เห็ดฟาง  มนัฝร่ัง  มะเขือเทศ 

  ข.  ถัว่ลนัเตา  ผกักาดหอม  หอมใหญ่ 

  ค.  พริกหยวก  หอมใหญ่  มะเขือเทศ 

  ง.  พริกหวาน  หอมใหญ่  มะเขือเทศ 

  จ.  หน่อไมฝ้ร่ัง  ผกักาดหอม  มะเขือเทศ 

 28. บรรจุภณัฑท่ี์นาํมาใชห้มุนเวยีนโดยไม่จาํกดัคร้ังคือขอ้ใด 

  ก.  ขวดแกว้ 

  ข.  ถุงพลาสติก 

  ค.  ขวดพลาสติก 

  ง.  กระดาษกนัไขมนั 

  จ.  กล่องกระดาษลูกฟูก 
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 29. ภาชนะบรรจุอาหารขอ้ใดเลือกใชไ้ม่เหมาะสม 

  ก.  จานเปลใส่ปลาทอดสมุนไพร 

  ข.  กระจาดสานไมไ้ผใ่ส่ขนมลูกชุบ 

  ค.  ถว้ยกระเบ้ืองใส่ขนมบวัลอยเผอืก 

  ง.  พานเชิงกระเบ้ืองใส่ผกัจ้ิมนํ้าพริก 

  จ.  ถาดไมรู้ปทรงกลมจดัเคก้ชั้นแต่งหนา้ครีม 

 30. พฤติกรรมเส่ียงท่ีทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหารคือขอ้ใด 

  ก.  ใชเ้ขียงตรงตามประเภทอาหาร 

  ข.  ใชผ้ลิตภณัฑฆ่์าเช้ือแทนการลา้งมือ 

  ค.  ใชก้ระดาษเช็ดมือในการปิดก๊อกนํ้า 

  ง.  ใชผ้า้กนัเป้ือนท่ีสวยสะอาดตลอดเวลา 

  จ.  ใชห้มวกเก็บผมในขณะท่ีประกอบอาหาร 

 31. สุขอนามยัของผูป้ระกอบอาหารในขอ้ใดท่ีทาํให้อาหารไม่ปลอดภยั 

  ก.  ใส่แหวนโลหะเรียบเกล้ียง 

  ข.  หยดุปฏิบติังานเม่ือเป็นหวดั 

  ค.  ลา้งมือทุกคร้ังก่อนประกอบอาหาร 

  ง.  สวมถุงมือขณะจบัตอ้งอาหารท่ีสุกแลว้   

     จ.  ปิดพาสเตอร์เม่ือมีบาดแผลและสวมถุงมือ 

 32. วธีิเก็บรักษาแกงกะทิท่ีเหลือจากการรับประทานคือขอ้ใด 

  ก.  นาํมารวมกนั เก็บเขา้ช่องแช่แขง็ 

  ข.  ใส่ถุงปิดใหส้นิท เก็บเขา้ช่องแช่เยน็ 

  ค.  อุ่นให้ร้อน พกัให้เยน็ เก็บเขา้ช่องแช่เยน็ 

  ง.  อุ่นให้ร้อน พกัให้เยน็ เก็บเขา้ช่องแช่แขง็ 

  จ.  อุ่นให้ร้อน พกัใหเ้ยน็ เก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

 33. เม่ือลูกคา้ตาํหนิรสชาติอาหาร พนกังานบริการควรปฏิบติัอยา่งไรเป็นลาํดบัแรก 

  ก.  เพิกเฉย 

  ข.  กล่าวคาํขอโทษ 

  ค.  คิดเงินลูกคา้ตามปกติ 

  ง.  นาํอาหารกลบัคืนครัว 

  จ.  ใหลู้กคา้สั่งอาหารใหม่ 
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 34. การบริการอาหารสากลแบบพิธีการ ตอ้งบริการบุคคลในขอ้ใดเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

  ก.  เด็ก 

  ข.  ผูอ้าวุโส 

  ค.  สุภาพบุรุษ 

  ง.  สุภาพสตรี 

  จ.  ประธานในพิธี 

35. การเสิร์ฟชุดอาหารแบบสากล อาหารในขอ้ใดเสิร์ฟเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

  ก.  สเตก็ 

  ข.  เครปเคก้ 

  ค.  สลดัทูน่า 

         ง.  ซุปฟักทอง 

  จ.  กุง้ซอสมะนาว 

 36. การเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมชามะนาวเยน็  ควรเลือกใชแ้กว้ชนิดใด 

  ก.  ลองดร๊ิง 

  ข.  ไฮบอลล ์

  ค.  แชมเปญ 

  ง.  เหลา้เชอร่ี 

  จ.  โอลด์แฟชัน่ 

37. การเสิร์ฟชุดอาหารแบบสากล อาหารในขอ้ใดเสิร์ฟเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

  ก.  Gin 

  ข.  Rum 

  ค.  Brandy 

  ง. Whisky 

  จ.  Vermout 

 38. สเตก็หมูเสิร์ฟกบัเคร่ืองด่ืมชนิดใด 

  ก.  วสิก้ี  

  ข.  บร่ันดี 

  ค.  ไวน์ขาว 

  ง.  ไวน์แดง  

  จ.  แชมเปญ 
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 39. อาหารจานปลาเสิร์ฟกบัเคร่ืองด่ืมชนิดใด 

  ก.  วสิก้ี  

  ข.  บร่ันดี 

  ค.  ไวน์ขาว 

  ง.  ไวน์แดง  

  จ.  แชมเปญ 

 40. หลกัการประเมินผลการปฏิบติังานขอ้ใดสาํคญัท่ีสุด 

  ก.  เช่ือมัน่ 

  ข.  เท่ียงตรง 

  ค.  ยติุธรรม 

  ง.  ปฏิบติัได ้

  จ.  จาํแนกได ้
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เฉลยภาคทฤษฎ ี

 

ข้อที่ ตัวเลอืก ข้อที่ ตัวเลอืก 

1 จ 21 ง 

2 ง 22 ข 

3 ง 23 จ 

4 ค 24 จ 

5 จ 25 ง 

6 ข 26 ค 

7 ก 27 ง 

8 จ 28 ก 

9 ข 29 จ 

10 จ 30 ข 

11 ก 31 ก 

12 ข 32 ค 

13 จ 33 ข 

14 ง 34 ค 

15 ค 35 ข 

16 ง 36 ก 

17 ค 37 จ 

18 ข 38 ง 

19 จ 39 ค 

20 ค 40 ข 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏบัิต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช  2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ       สาขางานอาหารและโภชนาการ 

คะแนนเต็ม    60    คะแนน                                 เวลา   11    ช่ัวโมง 

คําส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินเลือกเตรียมใชว้ตัถุดิบ  เคร่ืองมือ อุปกรณ์  ในการประกอบอาหารคาว  อาหาร

หวานและอาหารวา่ง  นาํมาจดัเป็นชุดอาหาร  แบบสาํรับอาหารไทย  หรือจดัชุดอาหาร  แบบสาํหรับอาหาร

นานาชาติ  หรือจดัชุดอาหาร  แบบผสมผสาน (Fusion  Set) 1 ชุด  สาํหรับเสริฟ  จาํนวน 1 ท่ี  ประเมินเป็น

รายบุคคล  ใชเ้วลา  3  ชัว่โมง 

 

          ประเมินการปฏิบติังานการจดัเล้ียงแบบค็อกเทลหรือแบบบุฟเฟ่ต ์โดยครูผูส้อนหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  

เป็นแบบกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

รายการประเมินผลงาน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. การวางแผนและเขียนโครงการ (12 คะแนน)    

1.1 เขียนโครงการถูกตอ้งตามรูปแบบและสอดคลอ้ง    

1.2 ทาํบตัรจาํหน่ายอาหารตามกระบวนการ    

1.3 กาํหนดรายการอาหารถูกตอ้งตามลกัษณะการจดัเล้ียง    

1.4 กาํหนดอุปกรณ์ถูกตอ้งตามประเภทการจดัเล้ียง    

2. งานจัดสถานทีเ่พือ่การจัดเลีย้ง (15 คะแนน)    

2.1 ออกแบบสถานท่ีเหมาะสมกบัประเภทการจดัเล้ียง    

2.2 จดัดอกไมป้ระดบัสถานท่ีและโตะ๊อาหารถูกตอ้งตาม

หลกัการใชง้าน 

   

2.3 ตกแต่งสถานท่ีและโตะ๊อาหารดว้ยผา้สวยงาม ประณีต 

เหมาะสมกบัการจดัเล้ียง 

   

2.4 อุปกรณ์สาํหรับการจดัเล้ียงเหมาะสม สะอาด เพียงพอ    

2.5 ความคิดสร้างสรรคใ์นการจดัตกแต่ง    

3. งานประกอบอาหาร ผลไม้ และเคร่ืองดื่ม(18 คะแนน)    

3.1 ลกัษณะถูกตอ้งตามชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม    

3.2 สีถูกตอ้งตามชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม    

3.3 ปริมาณการจดัเหมาะสมกบัจาํนวนผูจ้ดัเล้ียง    
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รายการประเมินผลงาน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

3.4 จดัตกแต่งอาหารและเคร่ืองด่ืมสวยงามถูกตอ้ง    

3.5 รสชาติถูกตอ้งตามชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม    

3.6 ใชภ้าชนะบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง เหมาะสม 

สวยงาม 

   

4. งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  (9  คะแนน)    

4.1 ตอ้นรับลูกคา้ถูกตอ้ง เหมาะสม    

4.2 นาํเสนออาหารและเคร่ืองด่ืมตามกระบวนการ    

4.3 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งตามประเภทการจดั

เล้ียง 

   

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (3  คะแนน)    

6. ผลงานเสร็จทนัตามเวลาที่กาํหนด (3 คะแนน)    

รวม    
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เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏบัิต ิ

ลาํดบัที่ รายการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การางแผนและเขียนโครงการ (12 คะแนน) 

1.1 โครงการถกูตอ้งตามรูปแบบและสอดคลอ้ง 3  คะแนน = เขียนโครงการครบถว้น ถูกตอ้งตาม

รูปแบบมีความสอดคลอ้ง นาํไปปฏิบติัได ้

2  คะแนน = เขียนโครงการครบถว้น ถูกตอ้งตาม

รูปแบบ สอดคลอ้ง ปฏิบติัไม่ได ้

1  คะแนน = เขียนโครงการไม่ครบถว้น          

1.2 ทาํบตัรจาํหน่ายอาหารตามกระบวนการ 

 

3  คะแนน = บตัรจาํหน่ายอาหารถกูตอ้ง ครบถว้น

ตามหลกัการออกแบบ(สี  ตวัอกัษร  ขอ้ความ  เสน้  

รูปภาพ) 

2  คะแนน = บตัรจาํหน่ายอาหารถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น

ตามหลกัการออกแบบ(สี  ตวัอกัษร  ขอ้ความ  เสน้  

รูปภาพ) 

1  คะแนน = บตัรจาํหน่ายอาหารไม่ถกูตอ้งตาม

หลกัการออกแบบ ไม่ครบถว้น (สี  ตวัอกัษร  ขอ้ความ 

เสน้  รูปภาพ) 

1.3 กาํหนดรายการอาหารถกูตอ้งตามลกัษณะการ

จดัเล้ียง 

3  คะแนน = กาํหนดรายการอาหารไดถ้กูตอ้ง 

ครบถว้น (สี เน้ือสัมผสั รสชาติ วิธีการประกอบ

อาหาร เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค) 

2  คะแนน = กาํหนดรายการอาหารไดถ้กูตอ้ง แต่ไม่

ครบถว้น 

1  คะแนน = กาํหนดรายการอาหารไม่ถกูตอ้งไม่

ครบถว้น 

1.4 กาํหนดอุปกรณ์ถกูตอ้งตามประเภทการจดั

เล้ียง 

3  คะแนน = กาํหนดอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพียงพอ ปลอดภยั เหมาะสม 

2  คะแนน = กาํหนดอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น  

ไม่เพียงพอ 

1  คะแนน = กาํหนดอุปกรณ์ไม่ถกูตอ้ง  ไม่ครบถว้น 

ไม่เพียงพอ 
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2. งานจดัสถานที่เพือ่การจดัเลีย้ง (15 คะแนน) 

2.1 ออกแบบสถานท่ีเหมาะสมกบัประเภทการ  

จดัเล้ียง 

3  คะแนน = ออกแบบถกูตอ้ง เหมาะสมกบัประเภท

การจดัเล้ียง 

2  คะแนน = ออกแบบถกูตอ้ง ไม่เหมาะสมกบั

ประเภทการจดัเล้ียง 

1  คะแนน = ออกแบบไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมกบั

ประเภทการจดัเล้ียง 

2.2 จดัดอกไมป้ระดบัสถานท่ีและโต๊ะอาหาร

ถกูตอ้งตามหลกัการใชง้าน 

3  คะแนน = จดัดอกไมป้ระดบัสถานท่ีและโต๊ะ

อาหารถกูตอ้ง เหมาะสม สวยงาม 

 2  คะแนน = จดัดอกไมป้ระดบัสถานท่ีและโต๊ะ

อาหารถกูตอ้ง ไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม 

1  คะแนน = จดัดอกไมป้ระดบัสถานท่ีและโต๊ะ

อาหารไม่ถกูตอ้ง ไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม 

2.3 ตกแต่งสถานท่ีและโต๊ะอาหารดว้ยผา้สวยงาม 

ประณีต เหมาะสมกบัการจดัเล้ียง 

3  คะแนน = ตกแต่งดว้ยผา้ไดส้วยงาม ประณีต

เหมาะสม 

2  คะแนน = ตกแต่งดว้ยผา้ไดส้วยงาม ประณีตไม่

เหมาะสม 

1  คะแนน = ตกแต่งดว้ยผา้ไดไ้ม่สวยงาม  

ไม่ประณีต ไม่เหมาะสม 

2.4 อุปกรณ์สาํหรับการจดัเล้ียงเหมาะสม สะอาด 

เพียงพอ 

3  คะแนน = อุปกรณ์สาํหรับการจดัเล้ียงเหมาะสม 

สะอาด เพียงพอ 

2  คะแนน = อุปกรณ์สาํหรับการจดัเล้ียงเหมาะสม 

ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ 

1  คะแนน = อุปกรณ์สาํหรับการจดัเล้ียง 

ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ 

2.5 ความคิดสร้างสรรคใ์นการตกแต่ง 3  คะแนน = ตกแต่งสถานท่ีไดส้วยงาม มีความคิด

สร้างสรรค ์ประณีต กลมกลืน  เหมาะสมกบัประเภท

การจดัเล้ียง 

2  คะแนน = ตกแต่งสถานท่ีไดส้วยงาม ประณีต 

กลมกลืน  ไม่เหมาะสมกบัประเภทการจดัเล้ียง 

1  คะแนน = ตกแต่งสถานท่ีไดไ้ม่สวยงามมากหรือนอ้ย

เกินไป ไม่ประณีต ไม่เหมาะสมกบัประเภทการจดัเล้ียง 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 



42 

 

ลาํดบัที่ รายการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 

3 งานประกอบอาหาร ผลไม้ และเคร่ืองดืม่ (18 คะแนน) 

3.1 ลกัษณะถกูตอ้งตามชนิดของอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

3  คะแนน = ลกัษณะถกูตอ้งตามชนิดของอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

2  คะแนน =  ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงชนิดของอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

1  คะแนน =  ลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งตามชนิดของ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

3.2 สีถกูตอ้งตามชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม 3  คะแนน =  สีถกูตอ้งกบัลกัษณะของอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

2  คะแนน =  สีใกลเ้คียงตามลกัษณะของอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

1  คะแนน =  สีไม่ถูกตอ้งตามลกัษณะของอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

3.3 ปริมาณการเสิร์ฟเหมาะสม 3  คะแนน =  ปริมาณการเสิร์ฟเหมาะสม และ

เพียงพอตลอดการจดัเล้ียง 

2  คะแนน =  ปริมาณการเสิร์ฟเหมาะสม        

ไม่เพียงพอ 

1  คะแนน =  ปริมาณการเสิร์ฟไม่เหมาะสม  

 ไม่เพียงพอ 

3.4 จดัตกแต่งสวยงามถกูตอ้ง 3  คะแนน =  จดัตกแต่งสวยงามเหมาะสมและ

ถกูตอ้งตามลกัษณะของอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2  คะแนน =  จดัตกแต่งใกลเ้คียงตามลกัษณะของ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

1  คะแนน =  จดัตกแต่งไม่ถกูตอ้งตามลกัษณะของ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

3.5 รสชาติ  ถกูตอ้งตามลกัษณะของอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

3  คะแนน =  รสชาติ  ถกูตอ้งตามลกัษณะของ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

2  คะแนน =  รสชาติ  ใกลเ้คียงตามลกัษณะของ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

1  คะแนน =  รสชาติ  ไม่ถกูตอ้งตามลกัษณะของ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3.6 ภาชนะบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง 

เหมาะสม สวยงาม 

3  คะแนน =  ใชภ้าชนะบรรจุถกูตอ้ง สวยงาม

ปลอดภยั เหมาะสมกบัประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  

2  คะแนน =  ใชภ้าชนะบรรจุถกูตอ้ง สวยงาม ไม่

เหมาะสมกบัประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1  คะแนน =  ใชภ้าชนะบรรจุไม่ถกูตอ้ง ไม่สวยงาม  

ไม่เหมาะสมกบัประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

4. งานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ (9 คะแนน)  

4.1 ตอ้นรับลูกคา้ถกูตอ้ง เหมาะสม 3 คะแนน = ตอ้นรับลกูคา้สุภาพ  ถกูตอ้งตามขั้นตอน  

เหมาะสม 

2 คะแนน = ตอ้นรับลกูคา้สุภาพ ไม่ถกูตอ้งตาม

ขั้นตอน    ไม่เหมาะสม 

1 คะแนน = ตอ้นรับลกูคา้ไม่สุภาพ ไม่ถกูตอ้งตาม

ขั้นตอน    ไม่เหมาะสม 

 

4.2 นาํเสนออาหารและเคร่ืองด่ืมตามกระบวนการ 3 คะแนน = นาํเสนออาหารและเคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง 

ชดัเจน เหมาะสมตามประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  

2 คะแนน = นาํเสนออาหารและเคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง ไม่

ชดัเจน ไม่เหมาะสมตามประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1 คะแนน = นาํเสนออาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ชดัเจน  ไม่เหมาะสมตามประเภทอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

 

4.3 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งตาม

ประเภทการจดัเล้ียง 

3 คะแนน = บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง

เหมาะสมตามประเภทการจดัเล้ียง  

2 คะแนน = บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งไม่

เหมาะสมตามประเภทการจดัเล้ียง  

1 คะแนน = บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ถูกตอ้ง 

ไม่เหมาะสมตามประเภทการจดัเล้ียง  
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5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (3  คะแนน) 

5.1 สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน 3 คะแนน = สรุปและรายงานผลดว้ยวาจาถูกตอ้ง 

ครบถว้น กระชบั ชดัเจน 

2 คะแนน = สรุปและรายงานดว้ยวาจาถูกตอ้ง   

ไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน 

1 คะแนน = สรุปและรายงานดว้ยวาจาไม่ถูกตอ้ง 

ไมค่รบถว้น ไม่ชดัเจน 

6 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาทีก่าํหนด (3 คะแนน) 

6.1 เสร็จทนัตามกาํหนดเวลาท่ีกาํหนด 3 คะแนน = เสร็จทนัตามกาํหนดเวลาท่ีกาํหนด 

2 คะแนน = เสร็จไม่ทนัตามกาํหนดเวลา 10 นาที 

1 คะแนน = เสร็จไม่ทนัตามกาํหนดเวลา มากกวา่ 

10 นาที 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏบัิต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557 

ประเภทวชิาคหกรรม    สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ    สาขางานอาหารและโภชนาการ 

แบบประเมินจิตพสัิย 

 ในการประเมินโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Check - List) ทาํการประเมินโดยผูส้อน  หรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมาย  คะแนนเตม็  20  คะแนน 

หัวข้อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน(1) ไม่ปฏิบัติงาน(0) คะแนน 

1. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน    

2. ปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีวางไว ้    

3. ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ    

4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด  รอบคอบ    

5. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของ

ตนเองและส่วนรวม 

   

6. แสดงกิริยา  ท่าทาง สุภาพต่อผูอ่ื้น    

7. การพดูจาสุภาพ  เรียบร้อย    

8. ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  หรือขอ้ตกลงต่างๆ    

9. การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ    

10. การตรงต่อเวลา    

11. มีภาวะความเป็นผูน้าํ    

12. มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น    

13. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล    

14. ปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น    

15. การทาํงานเป็นทีม    

16. ปิดนํ้า  ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้    

17. ใชว้สัดุของส่วนรวมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    

18. ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย    

19. มีสัมมาคาราวะ    

20. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

รวม    
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สาขางานการแปรรูปอาหาร
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  สาขางานการแปรรูปอาหาร 

ข้อที ่ สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตาม

หลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง        

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั    

สมรรถนะงานสาขาวชิา 

1.งานวางแผน ดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพดา้นอาหารและ

โภชนาการ (3.1,3.2,3.3,3.4) 

2.งานดาํเนินการดา้นการประกอบและพฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร (3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11) 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ

พฒันางานอาชีพ  

สมรรถนะงานสาขางาน 

1.งานวางแผนแปรรูป พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป   

และจดัจาํหน่ายอาหาร (3.12,3.13,3.14,3.15) 

3.3 แสดงความรู้ในหลกัการทฤษฎีของสาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการอยา่งกวา้งขวาง  

 

3.4 ใชห้ลกัการจดัการและกระบวนการ วางแผน ดาํเนินงาน 

จดัการงานอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการ  

 

3.5 ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร ตามหลกัโภชนาการดว้ย

กระบวนการวทิยาศาสตร์  

 

3.6 พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารโดยใชก้ระบวนการวจิยั   

3.7 พฒันาอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการสู่มาตรฐานสากล  

3.8 คิด วเิคราะห์ เสนอแนวทางการแกปั้ญหาตามหลกัการ

ของงานอาชีพดา้นอาหารและโภชนาการ  

 

3.9 ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามยัในการจดัเตรียม 

ประกอบ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพอาหารตาม

มาตรฐานสากล 

 

3.10 ประยกุตใ์ช ้อุปกรณ์เคร่ืองมือและบาํรุงรักษาพ้ืนท่ี

สาํหรับผลิตอาหาร โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความ

ปลอดภยั  

 

3.11 มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในการทาํงานระหวา่งผูร่้วมงานและ

ผูรั้บบริการ  
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม   สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ   สาขางานการแปรรูปอาหาร 

 สาขางานการแปรรูปอาหาร  

3.12 ควบคุมการแปรรูปอาหาร  ตรวจสอบ  บรรจุภณัฑแ์ละเก็บ

รักษาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากผกั  ผลไม ้ เน้ือสตัว ์ 

นํ้ านม  ธญัพืช  และอาหารชนิด อ่ืน ๆ  ตามหลกัการและ

กระบวนการสู่มาตรฐานสากล  

 

3.13 วางแผน ควบคุมการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป

ตามหลกัการและกระบวนการ  

 

3.14 พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารตามหลกัการและกระบวนการ   

3.15 เลือก  ใช ้และหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเดินงาน

ดา้นผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปตามหลกัการและกระบวนการ 

 

สรุป 

  สมรรถนะงาน 

งานพฒันา นาํเสนอและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกหรรม   สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

สาขางานการแปรรูปอาหาร   สมรรถนะงานงานพฒันา นําเสนอและจาํหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากวสัดุในท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1.วางแผนการพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

แผนการพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

ครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดการเขียน

โครงการ 

วางแผนและเขียน

โครงการ การพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

คนละ 1 ช้ินงาน 

1.สาํรวจและสรุป

ขอ้มูลผลิตภณัฑก์าร

แปรรูปอาหาร 

2.วางแผนการ

ดาํเนินงานการแปรรูป

อาหาร 

3.เขียนโครงการตาม

รูปแบบ 

1.หลกัการ วธีิการ

วางแผนการดาํเนินงาน 

2.หลกัการ การแปรรูป

อาหารประเภทต่างๆ 

3.หลกัการ วธีิการ

เขียนโครงการ 

2.จดัเตรียมวสัดุ

อุปกรณ์ในการพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจาก

วสัดุในทอ้งถ่ิน 

วสัดุ อุปกรณ์ ใน การ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ปร

รูปอาหารจากวสัดุใน

ทอ้งถ่ิน 

1.เตรียมวสัดุ การ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

2.เตรียมอุปกรณ์ ใน

การพฒันาผลิตภณัฑ์

แปรรูปจากวสัดุใน

ทอ้งถ่ิน 

จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

การพฒันาผลิตภณัฑ์

แปรรูปอาหาร ไดต้าม

หลกัการ 

1.หลกัการเลือกซ้ือ

วสัดุ อุปกรณ์ 

2.หลกัการเลือกใชว้สัดุ 

อุปกรณ์ 

3.หลกัการ วธีิการ

เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

 

3.ปฏิบติัและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

อาหารแปรรูปจากวสัดุ

ในทอ้งถ่ินถูกตอ้งตาม

หลกัการและวธีิการ

แปรรูปอาหาร 

1.ปฏิบติัและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากผกั ผลไม ้

เน้ือสตัว ์นํ้ านม ธญัพืช

และอาหารอ่ืนๆตาม

หลกัการและ

กระบวนการ

มาตรฐานสากล 

 

 

1. แปรรูปและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหาร

ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภิบาลและ

มาตรฐานสากล 

1.หลกัการ วธีิการ แปร

รูปอาหาร 

2.หลกัการ วธีิการ 

พฒันาอาหารแปรรูป 

3.หลกัการเลือกใช้

บรรจุภณัฑ ์

4.หลกัสุขาภิบาล

อาหาร 

5.หลกัการ วธีิการเก็บ

รักษาอาหารแปรรูป 
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ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

4.นาํเสนอและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

นาํเสนอและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน

ตามกระบวนการ 

1.นาํเสนอผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปจากวสัดุ

ในทอ้งถ่ิน 

2.จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปจากวสัดุ

ในทอ้งถ่ิน 

 

นาํเสนอและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน

ตามกระบวนการ 

1.หลกัการ วธีิการ

นาํเสนอผลงาน 

2.หลกัการ วธีิการคิด

คาํนวณตน้ทุน กาํหนด

ราคาขาย 

3.หลกัการ วธีิการใช้

ส่ือประกอบการ

นาํเสนอ 

5.จดัทาํรายงานการ

ปฏิบติัและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

ดว้ยกระบวนการวจิยั 

รายงานการปฏิบติัและ

พฒันาผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปจากวสัดุ

ในทอ้งถ่ิน จดัทาํ

ถูกตอ้งตามหลกั

กระบวนการวจิยั 

รายงานการจดัทาํการ

ปฏิบติัและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

ดว้ยกระบวนการ 

วจิยัและนาํเสนอดว้ย

ส่ือประเภทต่างๆได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1.รายงานการปฏิบติั

และพฒันาผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปจากวสัดุ

ในทอ้งถ่ิน ดว้ย

กระบวนการวจิยั 

2.นาํเสนอผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปดว้ยส่ือ

ประเภทต่างๆ 

1.หลกัการ วธีิการ

เขียนรายงานการ

ปฏิบติัและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

ดว้ยกระบวนการวจิยั 

2.หลกัการ วธีิการ

เลือกใชส่ื้อเพ่ือการ

นาํเสนอผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปดว้ยส่ือ

ประเภทต่างๆ 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย  และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

สาขางานการแปรรูปอาหาร 

สมรรถนะงาน งานพฒันา นําเสนอและจาํหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากวสัดุในท้องถิน่ 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1.แผนการพฒันาผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปจากวสัดุใน

ทอ้งถ่ิน ครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดการเขียน

โครงการ 

1.1 .สาํรวจและสรุปขอ้มูลการพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารได ้

1.2. วางแผนการดาํเนินงานแปรรูปอาหารได ้

1.3. เขียนโครงการได ้

1.4 อธิบายหลกัการ วธีิการวางแผนการดาํเนินงานได ้

1.5 อธิบายหลกัการ การแปรรูปอาหารประเภทต่างๆได ้

1.6 อธิบายหลกัการ วธีิการเขียนโครงการได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ  5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน 

2.วสัดุ อุปกรณ์ ใน การ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปจาก

วสัดุในทอ้งถ่ิน 

2.1 จดัวสัดุ อุปกรณ์ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูป ได ้  

2.2. อธิบายการเลือกซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ได ้

2.3 อธิบายการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ได ้

2.4 อธิบายวธีิการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ   5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน 

3.อาหารแปรรูปจากวสัดุใน

ทอ้งถ่ินถูกตอ้งตามหลกัการ

และวธีิการแปรรูปอาหาร 

3.1 แปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปไดต้ามหลกั

สุขาภิบาลและตามมาตรฐานสากล 

3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการแปรรูปอาหารได ้

3.3 อธิบายหลกัการ วธีิการการพฒันาอาหารแปรรูปได ้

3.4 อธิบายหลกัการ การเลือกใชบ้รรจุภณัฑไ์ด ้

3.5 อธิบายหลกัสุขาภิบาลอาหารได ้

3.6 อธิบายหลกัการ วธีิการเก็บรักษาอาหารแปรรูปได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน 

4.นาํเสนอและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจาก

วสัดุในทอ้งถ่ินตาม

กระบวนการ 

4.1 นาํเสนอและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากวสัดุใน

ทอ้งถ่ิน ตามกระบวนการได ้  

4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการนาํเสนอผลงานได ้

4.3 อธิบายหลกัการ วธีิการหลกัการ เลือกใชส่ื้อประกอบการ

นาํเสนอได ้

4.4 อธิบายหลกัการ วธีิการ การคิดคาํนวณตน้ทุน กาํหนดราคา

ขายได ้

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน 

 

 

 

A3 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 



52 

 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

5.รายงานการปฏิบติัและ

พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน จดัทาํ

ถูกตอ้งตามหลกักระบวน 

การวจิยั 

5.1 รายงานการปฏิบติัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป ดว้ย

กระบวนการวจิยัได ้

5.2 นาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปดว้ยส่ือประเภทต่างๆได ้

5.3 อธิบายหลกัการวธีิการเขียนรายงานการปฏิบติัและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน ดว้ยกระบวนการ 

วจิยัได ้

5.4 อธิบายหลกัการ วธีิการเลือกใชส่ื้อเพ่ือการนาํเสนอได ้

 

1.แบบทดสอบทฤษฏี

เลือกตอบ  5 ตวัเลือก 

2.แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     สาขางานการแปรรูปอาหาร 

สมรรถนะงานที่ งานพฒันา นําเสนอและจาํหน่ายผลติภัณฑ์อาหารแปรรูปจากวสัดุในท้องถิ่น 

จุดประสงค์ที ่  1.4 อธิบายหลกัการ วธีิการวางแผนการดําเนินงานได้ 

เฉลย ขอ้  1. ส่ิงสาํคญัอนัดบัแรกของการวางแผนในการดาํเนินการแปรรูปอาหารคือขอ้ใด 

ก ก. การสาํรวจขอ้มูล 

 ข. ออกแบบบรรจุภณัฑ ์

 ค. เตรียมวสัดุและอุปกรณ์ใหค้รบถว้น 

 ง. เตรียมสถานท่ีในการแปรรูปอาหาร 

 จ. การกาํหนดรายการอาหารท่ีจะแปรรูป 

จุดประสงค์ที ่  1.5 อธิบายหลกัการ การแปรรูปอาหารประเภทต่างๆได้ 

เฉลย ขอ้  2. การผลิตนํ้าส้มสายชูหมกั เป็นการหมกัโดยใชจุ้ลินทรียใ์นขอ้ใด 

ค ก. เช้ือรา ยสีต ์

 ข. ยสีต ์ไวรัส 

 ค. ยสีต ์แบคทีเรีย 

 ง. ไวรัส แบคทีเรีย 

 จ. เช้ือรา แบคทีเรีย 

จุดประสงค์ที่  1.6 อธิบายหลกัการ วธีิการเขยีนโครงการได้ 

เฉลย ขอ้  3.  การเขียนโครงการขอ้ใดเรียงลาํดบัไดถ้กูตอ้ง 

ง ก. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การประเมินผล  

 ข. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 ค. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วิธีการ

ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล  

 ง. ช่ือโครงการ ผูรั้บผิดชอบ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 จ. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีการ

ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล  
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จุดประสงค์ที่ 2.2 อธิบายการเลอืกซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  4.  การทาํกลว้ยฉาบควรเลือกซ้ือกลว้ยลกัษณะใด 

ข ก. อ่อน 

 ข. แก่จดั 

 ค. สุกห่าม 

 ง. สุกงอม 

 จ. ไดทุ้กลกัษณะ 

จุดประสงค์ที่ 2.2 อธิบายการเลอืกซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  5. หลกัการเลือกซ้ือผลไมส้าํหรับทาํแยม ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ข ก. รสจดั นํ้ามาก 

 ข. รสจดั สีสวย 

 ค. รสฝาด เน้ือมาก 

 ง. กล่ินหอม นํ้ามาก 

 จ. รสหวาน เน้ือมาก 

จุดประสงค์ที่ 2.2 อธิบายการเลอืกซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  6. หลกัการพิจารณาลาํดบัแรกในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวคื์อขอ้ใด 

ข ก. ส่วนท่ีดีท่ีสุด 

 ข. ตามการใชง้าน 

 ค. ตามความชอบ 

 ง. ส่วนท่ีราคาถูกท่ีสุด 

 จ. ท่ีถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว ์

จุดประสงค์ที่ 2.3 อธิบายการเลอืกใช้วสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  7.  กระป๋องเหล็กเคลือบแลคเกอร์ใชก้บัอาหารลกัษณะใด 

ข ก. แป้งสูง 

 ข. กรดสูง 

 ค. ไขมนัสูง 

 ง. นํ้าตาลสูง 

 จ. เกลือแร่สูง 
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จุดประสงค์ที่ 2.3 อธิบายการเลอืกใช้วสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  8.  ภาชนะท่ีบรรจุนํ้าปูนใส ใชภ้าชนะใดดีท่ีสุด 

ค ก. อ่างไม ้

 ข. อ่างดินเผา 

 ค. อ่างเคลือบ 

 ง. อ่างอลูมิเนียม 

 จ. อ่างสแตนเลส 

จุดประสงค์ที่ 2.3 อธิบายการเลอืกใช้วสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  9. สารเคมีท่ีใชใ้นการถนอมอาหารเพื่ออะไร 

ค ก. เพิ่มอุณหภูมิในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์

 ข. กลบเกล่ือนความบกพร่องของอาหารได ้

 ค. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาหาร 

 ง. เน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑมี์ความชดัเจนมากข้ึน 

 จ. เกิดจุลินทรียช์นิดใหม่ท่ีมีความตา้นทานท่ีสูงข้ึน 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายวธีิการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  10. การบ่มวตัถุดิบประเภทเน้ือสัตว ์เพื่ออะไร 

ก ก. เพื่อใหนุ่้ม 

 ข. ลดกล่ินคาว 

 ค. ลดจุลินทรีย ์

 ง. เพื่อรักษาสีของเน้ือสัตว ์

 จ. รักษาคุณค่าทางโภชนาการ 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายวธีิการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ได 

เฉลย ขอ้  11.  ผกัลวกก่อนนาํไปแปรรูปเพื่ออะไร 

ก ก. กาํจดัเอ็นไซม ์

 ข. รักษาสีของอาหาร 

 ค. ยดือายกุารเก็บรักษา 

 ง. เพิ่มรสชาติท่ีดีให้อาหาร 

 จ. ใหอ้าหารมีลกัษณะหดตวั 
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จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายวธีิการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ได้ 

เฉลย ขอ้  12.  การเตรียมผกัผลไมใ้หเ้น้ือแน่นตอ้งใชส้ารละลายขอ้ใด 

ค ก. โซเดียมคลอไรด ์

 ข. แคลเซียมซิลิเนต 

 ค. แคลเซียมคลอไรด์ 

 ง. โซเดียมเบตา้ไบซลัไฟต ์

 จ. โพรแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

จุดประสงค์ที่ 3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการแปรรูปอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  13. การป้องกนัเน้ือปลาติดถาดในการทาํปลาแผน่ ตอ้งรองดว้ยวสัดุใด 

จ ก. ผา้ 

 ข. ใบตอง 

 ค. พลาสติก 

 ง. กระดาษซบันํ้ามนั 

 จ. พลาสติกทานํ้ามนั 

จุดประสงค์ที่ 3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการแปรรูปอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  14. คุณสมบติัท่ีสาํคญัของผกั-ผลไม ้ท่ีมีผลต่อระดบัความร้อนในการฆ่าเช้ือคือขอ้ใด 

ข ก. สีของผกั-ผลไม ้

 ข. ความเป็นกรด-ด่าง 

 ค. กล่ินของผกั-ผลไม ้

 ง. ความช้ืนของผกั-ผลไม ้

 จ. ความสดของผกั-ผลไม ้

จุดประสงค์ที่ 3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการแปรรูปอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  15.  ลกัษณะการเส่ือมเสียของอาหารกระป๋องท่ีเน่าเสียจากจุลินทรียคื์อขอ้ใด 

จ ก. กระป๋องมีรอยบุบ 

 ข. กระป๋องเป็นสนิม 

 ค. กระป๋องมีรอยขีดข่วน 

 ง. กระป๋องมีตะเขบ็ยว้ย 

 จ. กระป๋องมีลกัษณะบวม 
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จุดประสงค์ที่ 3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการแปรรูปอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  16.  อาหารท่ีมีการส่งผา่นความร้อนแบบนาํความร้อนไดดี้คือขอ้ใด 

จ ก. นํ้าผกัเขม้ขน้ 

 ข. นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 

 ค. เงาะในนํ้าเช่ือม 

 ง. เห็ดในนํ้าเหลือ 

 จ. ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 

จุดประสงค์ที ่3.2 อธิบายหลกัการ วธีิการแปรรูปอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  17.  การบรรจุอาหารกระป๋อง ตอ้งเวน้ช่องวา่งเหนืออาหารไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด 

ง ก. ฆ่าเช้ือไดเ้ร็ว 

 ข. ใหเ้กิดความสวยงาม 

 ค. ใหมี้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

 ง. เป็นท่ีวา่งให้อากาศขยายตวัได ้

 จ. ป้องกนัการของเหลวโดนฝากระป๋อง 

จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการ วธีิการการพฒันาอาหารแปรรูปได้ 

เฉลย ขอ้  18. กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยขั้นตอนในขอ้ใด 

ง ก. ทาํอะไร เพื่ออะไร ขายใหใ้คร 

 ข. ทาํอะไร ทาํอยา่งไร ขายใหใ้คร 

 ค. ทาํอะไร ทาํอยา่งไร ขายอยา่งไร 

 ง. ทาํอะไร ขายใหใ้คร ขายอยา่งไร 

 จ. ทาํอะไร ทาํแบบไหน ขายใหใ้คร 

จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการ วธีิการการพฒันาอาหารแปรรูปได้ 

เฉลย ขอ้  19. อาหารแปรรูปในปัจจุบนัใชห้ลกัการใดในการพฒันา 

ค ก. สะดวกในการปรุง 

 ข. สะดวกในการพกพา 

 ค. สะดวกในการบริโภค 

 ง. ปลอดภยัต่อการบริโภค 

 จ. แปลกใหม่ไม่มีจาํหน่ายในตลาด 
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จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการ วธีิการการพฒันาอาหารแปรรูปได้ 

เฉลย ขอ้  20.  การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปสาํหรับกลุ่มผูป่้วยตอ้งคาํนึงถึงหลกัการใด 

ก ก. บาํรุงสุขภาพ 

 ข. สะดวกแก่การปรุง 

 ค. มีความแปลกใหม ่  

 ง. สะดวกในการพกพา 

 จ. สะดวกแก่การบริโภค 

จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการ  วธีิการพฒันาอาหารแปรรูปได้ 

เฉลย ขอ้  21.  การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากขา้วโพดคือขอ้ใด 

จ ก. ขา้วโพดคัว่ 

 ข. นํ้านมขา้วโพด 

 ค. ส้มตาํขา้วโพด 

 ง. ขา้วโพดอบเนย 

 จ. ทอดมนักากขา้วโพด 

จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายหลกัการ การเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ 

เฉลย ขอ้  22. สับปะรดบรรจุกระป๋องควรเลือกกระป๋องท่ีเคลือบดว้ยสารชนิดใด 

ก ก. ดีบุก 

 ข. ทินฟรี 

 ค. แลกเกอร์ 

 ง. โครเมียม 

 จ. อลูมิเนียม 

จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายหลกัการ การเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ 

เฉลย ขอ้  23. ขวดแกว้ปากกวา้งแบบฝาเกลียวกดหมุน ควรเลือกบรรจุอาหารในขอ้ใด 

ก ก. ผกัรวมบด 

 ข. นํ้าพริกเผา 

 ค. แยมรสต่างๆ 

 ง. เบียร์กระป๋อง 

 จ. กระเทียมดอง 
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จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายหลกัการ การเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ 

เฉลย ขอ้  24.  ขวดแกว้เม่ือผา่นความร้อนแลว้ทาํใหเ้ยน็อยา่งรวดเร็ว จะเป็นอยา่งไร 

ข ก. วาวใส 

 ข. แตกร้าว 

 ค. ขาวขุ่นมวั 

 ง. สีเปล่ียนจากเดิม 

 จ. ขวดแกว้มีเน้ือแขง็ข้ึน 

จุดประสงค์ที่ 3.5 อธิบายหลกัสุขาภิบาลอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  25. อนัตรายทางจุลินทรียใ์นระบบ HACCP คือขอ้ใด 

ข ก. สารฮีสตามีนในปลาทูน่า 

 ข. สารอะฟลาทอ็กซินในถัว่ตดั 

 ค. เศษกระดูกในไส้กรอกรมควนั 

 ง. กรดเกลือท่ีพบในนํ้าผลไมย้ีห่อ้ดงั 

 จ. สารกนับูดในขนมปังท่ีเกินกาํหนด 

จุดประสงค์ที่ 3.5 อธิบายหลกัสุขาภิบาลอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  26. การช่วยควบคุมความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ คือขอ้ใด 

ข ก. การจดัห้องสาํนกังานตามหลกั GMP 

 ข. การเลือกคุณภาพวตัถุดิบใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

 ค. ควบคุมการบาํบดันํ้าเสียใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

 ง. การเลือกทาํเลท่ีตั้งของโรงงานใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

 จ. ควบคุมการแต่งกายของช่างซ่อมบาํรุงใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

จุดประสงค์ที่ 3.5 อธิบายหลกัสุขาภิบาลอาหารได้ 

เฉลย ขอ้  27.  อาหารในกลุ่มใดตอ้งขอ อย. และไม่ตอ้งส่งตวัอยา่งตรวจวิเคราะห์ 

จ ก. แยม นํ้าปลา ซีอ้ิว 

 ข. ชา กาแฟ นํ้าแร่จากธรรมชาติ 

 ค. นํ้ามนัหอย เตา้เจ้ียว นํ้าจ้ิมสุก้ี 

 ง. ไข่เยีย่วมา้ นํ้าพริกแกง ซอสพริก 

 จ. ขา้วเกรียบ (ไม่ทอด) รังนกแหง้ ไข่เคม็ดิบ 
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จุดประสงค์ที่ 3.6 อธิบายหลกัการ วธีิการเกบ็รักษาอาหารแปรรูปได้ 

เฉลย ขอ้  28.  การเก็บรักษาอาหารหมกัดองคือขอ้ใด 

ค ก. เก็บในท่ีอุณหภูมิสูง 

 ข. เก็บในท่ีเยน็มีความช้ืนสูง 

 ค. เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท อากาศไมเ่ขา้ 

 ง. เก็บในภาชนะท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

 จ. เก็บในท่ีมีแสงสวา่งส่องถึงทัว่ทั้งภาชนะ 

จุดประสงค์ที่ 3.6 อธิบายหลกัการ วธีิการเกบ็รักษาอาหารแปรรูปได้ 

เฉลย ขอ้  29. วตัถุประสงคข์องการเก็บรักษาอาหารและบรรจุภณัฑท์างการคา้คือขอ้ใด 

ข ก. เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร 

 ข. เพื่อยดือายกุารเส่ือมของอาหาร 

 ค. เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผูบ้ริโภค 

 ง. เพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 

 จ. เพื่อใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยัจากเช้ือโรค 

จุดประสงค์ที่ 3.6 อธิบายหลกัการ วธีิการเกบ็รักษาอาหารแปรรูปได้ 

เฉลย ขอ้  30. การจดัเก็บขนมถัว่ตดั แบบใดท่ีไม่ทาํใหข้นมเหม็นหืน 

ค ก. เก็บใส่โหลแกว้และปิดฝา 

 ข. เก็บในถุงใส่ขนมและปิดผนึกถุง 

 ค. เก็บใส่ถุงปิดมิดชิดกนัอากาศเขา้ 

 ง. เก็บในกลอ้งพลาสติกใสปิดฝาสนิท 

 จ. ห่อกระดาษไข เก็บใส่กล่องพลาสติก 

จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการนําเสนอผลงานได้ 

เฉลย ขอ้  31.  วธีิการนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือขอ้ใด 

ก ก. สาธิต 

 ข. บรรยาย 

 ค. โปสเตอร์ 

 ง. พรรณนา 

 จ. การทดลอง 
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จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการนําเสนอผลงานได้ 

เฉลย ขอ้  32.  หลกัศิลปะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปตามขอ้ใด 

ค ก. ช่วยสร้างภาพพจน์ในการนาํเสนอ 

 ข. ช่วยใหม้องเห็นถึงความสร้างสรรค ์

 ค. ช่วยสร้างความสนใจจากผูช้มผลิตภณัฑ ์

 ง. ช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์จุดเด่นเพียงจุดเดียว 

 จ. ช่วยใหผ้ลิตภณัฑดู์สวยงามเกินความเป็นจริง 

จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายหลกัการ วธีิการนําเสนอผลงานได้ 

เฉลย ขอ้  33. ขอ้ใดเตรียมการนาํเสนอไดถู้กตอ้ง 

จ ก. กาํหนดวธีิการนาํเสนอ สถานท่ี บุคคล และวสัดุ 

 ข. วเิคราะห์เน้ือหา สรุปประเด็น และเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 ค. สรุปประเด็น วเิคราะห์เน้ือหา และวางแผนการนาํเสนอ 

 ง. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เตรียมวิธีการนาํเสนอ และสรุปประเด็น 

 จ. ศึกษาขอ้มูล วางแผน นาํเสนอ เตรียมวสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ี 

จุดประสงค์ที่ 4.3 อธิบายหลกัการ วธีิการหลกัการ เลอืกใช้ส่ือประกอบการนําเสนอได้ 

เฉลย ขอ้  34. ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปเหมาะท่ีจะนาํเสนอดว้ยส่ือใด 

จ ก. แผน่พบั 

 ข. วดีีทศัน์ 

 ค. ป้ายโฆษณา 

 ง. ภาพยนต ์ 

 จ. ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์

จุดประสงค์ที่ 4.4 อธิบายหลกัการ วธีิการ การคิดคํานวณต้นทุน กาํหนดราคาขาย 

เฉลย ขอ้  35.  การกาํหนดราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

ก ก. ตน้ทุนต่อหน่วย + ราคาท่ีตอ้งการ 

 ข. ตน้ทุนรวม + ค่าแรงรายวนั + กาํไรท่ีตอ้งการ 

 ค. ตน้ทุนต่อหน่วย + ค่าแรงรายวนั + กาํไรท่ีตอ้งการ 

 ง. ตน้ทุนรวม + ค่าแรงรายวนั + ค่านํ้าค่าไฟ + กาํไรท่ีตอ้งการ 

 จ. ตน้ทุนรวม + ค่าแรงรายวนั + ค่านํ้าค่าไฟ +  กาํไรท่ีตอ้งการ + เวลา 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 



62 

 

จุดประสงค์ที่ 4.4 อธิบายหลกัการ วธีิการ การคิดคํานวณต้นทุน กาํหนดราคาขาย 

เฉลย ขอ้  36.  เชอร่ีหย ี1 กิโลกรัม มีราคาตน้ทุน 200 บาท ตอ้งการกาํไร 50% ตอ้งจาํหน่ายกิโลกรัมละ

เท่าไร 

ก ก. 300 บาท 

 ข. 350 บาท 

 ค. 400 บาท 

 ง. 450 บาท 

 จ. 500 บาท 

จุดประสงค์ที่ 4.4 อธิบายหลกัการ วธีิการ การคิดคํานวณต้นทุน กาํหนดราคาขาย 

เฉลย ขอ้  37. ซ้ือมะม่วงดอง 50 ผล ผลละ 6 บาท ถุงแกว้ 1 ห่อราคา 50 บาท นํ้าตาลทราย 2 กิโลกรัม ๆ

ละ 25 บาท  มาทาํมะม่วงแช่อ่ิมได ้50 ถุง จะมีราคาตน้ทุนต่อหน่วยก่ีบาท 

ข ก. 7.00 บาท 

 ข. 8.00 บาท 

 ค. 8.50 บาท 

 ง. 9.00 บาท 

 จ. 9.50 บาท 

จุดประสงค์ที ่5.3 อธิบายหลกัการวธีิการเขียนรายงานการปฏิบัติและพฒันาผลติภัณฑ์อาหารแปรรูปจากวสัดุ

ในท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวจัิยได้ 

เฉลย ขอ้  38. องคป์ระกอบใดสาํคญัท่ีสุดในการเขียนรายงานการวจิยั 

ก ก. ผลการวจิยั 

 ข. คาํถามการวจิยั 

 ค. ช่ือเร่ืองการวจิยั 

 ง. สมมุติฐานการวิจยั 

 จ. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 
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จุดประสงค์ที่ 5.3 อธิบายหลกัการวธีิการเขียนรายงานการปฏิบัติและพฒันาผลติภัณฑ์อาหารแปรรูปจากวสัดุ

ในท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวจัิยได้ 

เฉลย ขอ้  39. การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีหลกัสาํคญัตามขอ้ใด 

ง ก. เขียนสรุปเฉพาะขอ้คน้พบท่ีสาํคญั 

 ข. เสนอทั้งขอ้มูลดิบและผลการวเิคราะห์ 

 ค. เสนอเฉพาะท่ีกาํหนดตามทฤษฎีเท่านั้น 

 ง. เสนอเฉพาะผลของขอ้มูลท่ีวเิคราะห์แลว้ 

 จ. กล่าวถึงทฤษฎีแลว้นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

จุดประสงค์ที่ 5.4 อธิบายหลกัการ วธีิการเลอืกใช้ส่ือเพือ่การนําเสนอได้ 

เฉลย ขอ้  40. วธีิการเลือกใชส่ื้อเพื่อการนาํเสนอขอ้ใดสาํคญัท่ีสุด 

ข ก. สวยงาม 

 ข. เขา้ใจง่าย 

 ค. ราคาประหยดั 

 ง. ใชซ้ํ้ าไดห้ลายคร้ัง 

 จ. ใชเ้วลาในการสร้างนอ้ย 
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(ชุดกรรมการ) 

 

คาํช้ีแจง 

การใช้เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พทุธศักราช  2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ                    สาขางานการแปรรูปอาหาร 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ประเภทวชิาคหกรรม  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

สาขางานการแปรรูปอาหาร 

 

ส่ิงทีต้่องการประเมิน 

1.ภาคทฤษฎ ี

1.1 หลกัการ วธีิการวางแผนการดาํเนินงาน และเขียนโครงการการดาํเนินงาน 

1.2 หลกัการ วธีิการ เลือกซ้ือ เตรียม ใช ้วสัดุ อุปกรณ์ การแปรรูปอาหาร  

1.3 หลกัการ วธีิการพฒันาอาหารแปรรูป การเลือกใชบ้รรจุภณัฑ ์การเก็บรักษา การคิดตน้ทุน

และกาํหนดราคาขาย 

1.4. หลกัการเขียนรายงานและนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 

 2.ภาคปฏิบัต ิ

2.1 .สาํรวจขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และเขียนโครงการ  

2.2. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน  

2.3. พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปและรายงานดว้ยกระบวนการวจิยั 

2.4 นาํเสนอและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากวสัดุในทอ้งถ่ินตามกระบวนการ 

   

ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

1.เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎี   จาํนวน 1 ชุด  คะแนนเตม็ 40  คะแนน  

1.1 แบบประเมินแบบถามตอบ   จาํนวน 40 ขอ้   คะแนนเตม็ 40   คะแนน 

2.เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติัเร่ือง/งาน   จาํนวน   2 ชุด   คะแนนเตม็ 60  คะแนน 
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2.1  แบบประเมินจิตพิสัย   จาํนวน 20 ขอ้   คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

2.2  แบบประเมินขั้นตอนการปฏิบติังานและผลงาน   คะแนนเตม็ 40  คะแนน 

 

งบประมาณ 

  งบประมาณของสถานศึกษา  

  

วสัดุ อุปกรณ์ 

1.สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ วตัถุดิบ และอุปกรณ์ทั้งหมด  

2.ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม   - 

 

วธีิดําเนินการประเมิน 

 1.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนศูนยป์ระเมิน

สมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาเป็นประธาน   ผูใ้ชผ้ลผลิตหรือผูแ้ทนสถานประกอบการ/องคก์รวชิาชีพ เป็น

กรรมการ   ครูผูส้อนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2.คณะกรรมการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีดาํเนินการประเมิน  พร้อมทั้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน

การประเมิน  โดยในบางกรณีหรือบางรายการอาจแจง้ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเอง 

 3.การประเมินภาคทฤษฎี  เป็นการประเมินรายบุคคล  โดยใชแ้บบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ   5 

ตวัเลือก 

4.การประเมินภาคปฏิบติัใหจ้ดัประเมินเป็นรายบุคคล 

 5.เวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 

   5.1 ภาคทฤษฎี   1   ชัว่โมง 

       5.2 ภาคปฏิบติั   11   ชัว่โมง 

   5.2.1 วางแผน เขียนโครงการ และเขียนโครงร่างวิจยั    3   ชัว่โมง 

   5.2.2 พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป        7   ชัว่โมง  50  นาที 

   5.2.3 นาํเสนอ และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป        10   นาที 

 6.กรณีตอ้งการประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยใหป้ระเมินควบคู่ไปกบัการประเมินภาคปฏิบติั 

 

สรุปผลการประเมิน 

 1.ใหค้ณะกรรมการประเมินใหค้ะแนนตามประเด็นคาํเฉลยหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีกาํหนดใน

แบบประเมิน 
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 2.ใหค้ณะกรรมการใหค้ะแนนในภาคทฤษฎีจากคะแนนเตม็ 40 คะแนน และคะแนนเตม็ในภาคปฏิบติั 

60 คะแนน ก่อนนาํมารวมกนัเพื่อพิจารณาการผา่นเกณฑ์การประเมิน 

 3.นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย เพื่อตดัสินผลการประเมินตามเกณฑท่ี์

กาํหนดดงัน้ี 

      3.1 ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับกาประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 65 

      3.2 ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  70 

      3.3 คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ 

ร้อยละ 70 จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

 4.ใหร้ะดบัผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

       4.1 ผลการประเมินผา่นเกณฑ ์      ให ้   ผา่น 

     4.2 ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์  ให ้   ไม่ผา่น 

     ----------------- 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎ ี

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ          สาขางานการแปรรูปอาหาร 

คะแนนเต็ม  40  คะแนน    เวลา    1    ช่ัวโมง 
 

คําส่ัง    จงเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (จาํนวน 40 ขอ้) 

1.ส่ิงสาํคญัอนัดบัแรกของการวางแผนในการดาํเนินการแปรรูปอาหารคือขอ้ใด 

ก. การสาํรวจขอ้มูล 

ข. ออกแบบบรรจุภณัฑ ์

ค. เตรียมวสัดุและอุปกรณ์ใหค้รบถว้น 

ง. เตรียมสถานท่ีในการแปรรูปอาหาร 

จ. การกาํหนดรายการอาหารท่ีจะแปรรูป 

2.การผลิตนํ้าส้มสายชูหมกั เป็นการหมกัโดยใชจุ้ลินทรียใ์นขอ้ใด 

ก. เช้ือรา ยสีต ์

ข. ยสีต ์ไวรัส 

ค. ยสีต ์แบคทีเรีย 

ง. ไวรัส แบคทีเรีย 

จ. เช้ือรา แบคทีเรีย 

3.การเขียนโครงการขอ้ใดเรียงลาํดบัไดถู้กตอ้ง 

ก. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การประเมินผล  

ข. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ค. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วธีิการ 

ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ การประเมินผล  

ง. ช่ือโครงการ ผูรั้บผดิชอบ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการดาํเนินงาน  

ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

จ. ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ 

ดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ การประเมินผล  
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4. การทาํกลว้ยฉาบควรเลือกซ้ือกลว้ยลกัษณะใด 

ก. อ่อน 

ข. แก่จดั 

ค. สุกห่าม 

ง. สุกงอม 

จ. ไดทุ้กลกัษณะ 

5.หลกัการเลือกซ้ือผลไมส้าํหรับทาํแยมขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. รสจดั นํ้ามาก 

ข. รสจดั สีสวย 

ค. รสฝาด เน้ือมาก 

ง. กล่ินหอม นํ้ามาก 

จ. รสหวาน เน้ือมาก 

6.หลกัการพิจารณาลาํดบัแรกในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวคื์อขอ้ใด 

ก. ส่วนท่ีดีท่ีสุด 

ข. ตามการใชง้าน 

ค. ตามความชอบ 

ง. ส่วนท่ีราคาถูกท่ีสุด 

จ. ท่ีถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว ์

7. กระป๋องเหล็กเคลือบแลคเกอร์ใชก้บัอาหารลกัษณะใด 

ก. แป้งสูง 

ข. กรดสูง 

ค. ไขมนัสูง 

ง. นํ้าตาลสูง 

จ. เกลือแร่สูง 

8. ภาชนะท่ีบรรจุนํ้าปูนใส ใชภ้าชนะใดดีท่ีสุด 

ก. อ่างไม ้

ข. อ่างดินเผา 

ค. อ่างเคลือบ 

ง. อ่างอลูมิเนียม 

จ. อ่างสแตนเลส 
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9.สารเคมีท่ีใชใ้นการถนอมอาหารเพื่ออะไร 

ก. เพิ่มอุณหภูมิในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์

ข. กลบเกล่ือนความบกพร่องของอาหารได ้

ค. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาหาร 

ง. เน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑมี์ความชดัเจนมากข้ึน 

จ. เกิดจุลินทรียช์นิดใหม่ท่ีมีความตา้นทานท่ีสูงข้ึน 

10.การบ่มวตัถุดิบประเภทเน้ือสัตว ์เพื่ออะไร 

ก. เพื่อใหนุ่้ม 

ข. ลดกล่ินคาว 

ค. ลดจุลินทรีย ์

ง. เพื่อรักษาสีของเน้ือสัตว ์

จ. รักษาคุณค่าทางโภชนาการ 

11.ผกัลวกก่อนนาํไปแปรรูปเพื่ออะไร 

ก. กาํจดัเอ็นไซม ์

ข. รักษาสีของอาหาร 

ค. ยดือายกุารเก็บรักษา 

ง. เพิ่มรสชาติท่ีดีให้อาหาร 

จ. ใหอ้าหารมีลกัษณะหดตวั 

12.การเตรียมผกัผลไมใ้หเ้น้ือแน่นตอ้งใชส้ารละลายขอ้ใด 

ก. โซเดียมคลอไรด ์

ข. แคลเซียมซิลิเนต 

ค. แคลเซียมคลอไรด์ 

ง. โซเดียมเบตา้ไบซลัไฟต ์

จ. โพรแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

13.การป้องกนัเน้ือปลาติดถาดในการทาํปลาแผน่ ตอ้งรองดว้ยวสัดุใด 

ก. ผา้ 

ข. ใบตอง 

ค. พลาสติก 

ง. กระดาษซบันํ้ามนั 

จ. พลาสติกทานํ้ามนั 
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14.คุณสมบติัท่ีสาํคญัของผกั-ผลไม ้ท่ีมีผลต่อระดบัความร้อนในการฆ่าเช้ือคือขอ้ใด 

ก. สีของผกั-ผลไม ้

ข. ความเป็นกรด-ด่าง 

ค. กล่ินของผกั-ผลไม ้

ง. ความช้ืนของผกั-ผลไม ้

จ. ความสดของผกั-ผลไม ้

15.ลกัษณะการเส่ือมเสียของอาหารกระป๋องท่ีเน่าเสียจากจุลินทรียคื์อขอ้ใด 

ก. กระป๋องมีรอยบุบ 

ข. กระป๋องเป็นสนิม 

ค. กระป๋องมีรอยขีดข่วน 

ง. กระป๋องมีตะเขบ็ยว้ย 

จ. กระป๋องมีลกัษณะบวม 

16.อาหารท่ีมีการส่งผา่นความร้อนแบบนาํความร้อนไดดี้คือขอ้ใด 

ก. นํ้าผกัเขม้ขน้ 

ข. นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 

ค. เงาะในนํ้าเช่ือม 

ง. เห็ดในนํ้าเหลือ 

จ. ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 

17.การบรรจุอาหารกระป๋อง ตอ้งเวน้ช่องวา่งเหนืออาหารไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด 

ก. ฆ่าเช้ือไดเ้ร็ว 

ข. ใหเ้กิดความสวยงาม 

ค. ใหมี้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

ง. เป็นท่ีวา่งให้อากาศขยายตวัได ้

จ. ป้องกนัการของเหลวโดนฝากระป๋อง 

18.กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยขั้นตอนในขอ้ใด 

ก. ทาํอะไร เพื่ออะไร ขายใหใ้คร 

ข. ทาํอะไร ทาํอยา่งไร ขายใหใ้คร 

ค. ทาํอะไร ทาํอยา่งไร ขายอยา่งไร 

ง. ทาํอะไร ขายใหใ้คร ขายอยา่งไร 

จ. ทาํอะไร ทาํแบบไหน ขายใหใ้คร 
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19.อาหารแปรรูปในปัจจุบนัใชห้ลกัการใดในการพฒันา 

ก. สะดวกในการปรุง 

ข. สะดวกในการพกพา 

ค. สะดวกในการบริโภค 

ง. ปลอดภยัต่อการบริโภค 

จ. แปลกใหม่ไม่มีจาํหน่ายในตลาด 

20. การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปสาํหรับกลุ่มผูป่้วยตอ้งคาํนึงถึงหลกัการใด 

ก. บาํรุงสุขภาพ 

ข. สะดวกแก่การปรุง 

ค. มีความแปลกใหม่ 

ง. สะดวกในการพกพา 

จ. สะดวกแก่การบริโภค 

21.การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากขา้วโพดคือขอ้ใด 

ก. ขา้วโพดคัว่ 

ข. นํ้านมขา้วโพด 

ค. ส้มตาํขา้วโพด 

ง. ขา้วโพดอบเนย 

จ. ทอดมนักากขา้วโพด 

22.สับปะรดบรรจุกระป๋องควรเลือกกระป๋องท่ีเคลือบดว้ยสารชนิดใด 

ก. ดีบุก 

ข. ทินฟรี 

ค. แลกเกอร์ 

ง. โครเมียม 

จ. อลูมิเนียม 

23.ขวดแกว้ปากกวา้งแบบฝาเกลียวกดหมุน ควรเลือกบรรจุอาหารในขอ้ใด 

ก. ผกัรวมบด 

ข. นํ้าพริกเผา 

ค. แยมรสต่างๆ 

ง. เบียร์กระป๋อง 

จ. กระเทียมดอง 
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24. ขวดแกว้เม่ือผา่นความร้อนแลว้ทาํใหเ้ยน็อยา่งรวดเร็ว จะเป็นอยา่งไร 

ก. วาวใส 

ข. แตกร้าว 

ค. ขาวขุ่นมวั 

ง. สีเปล่ียนจากเดิม 

จ. ขวดแกว้มีเน้ือแขง็ข้ึน 

25.อนัตรายทางจุลินทรียใ์นระบบ HACCP คือขอ้ใด 

ก. สารฮีสตามีนในปลาทูน่า 

ข. สารอะฟาทอ็กซินในถัว่ตดั 

ค. เศษกระดูกในไส้กรอกรมควนั 

ง. กรดเกลือท่ีพบในนํ้าผลไมย้ีห่อ้ดงั 

จ. สารกนับูดในขนมปังท่ีเกินกาํหนด 

26.การช่วยควบคุมความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ คือขอ้ใด 

ก. การจดัห้องสาํนกังานตามหลกั GMP 

ข. การเลือกคุณภาพวตัถุดิบใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

ค. ควบคุมการบาํบดันํ้าเสียใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

ง. การเลือกทาํเลท่ีตั้งของโรงงานใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

จ. ควบคุมการแต่งกายของช่างซ่อมบาํรุงใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP 

27.อาหารในกลุ่มใดตอ้งขอ อย. และไม่ตอ้งส่งตวัอยา่งตรวจวเิคราะห์ 

ก. แยม นํ้าปลา ซีอ้ิว 

ข. ชา กาแฟ นํ้าแร่จากธรรมชาติ 

ค. นํ้ามนัหอย เตา้เจ้ียว นํ้าจ้ิมสุก้ี 

ง. ไข่เยีย่วมา้ นํ้าพริกแกง ซอสพริก 

จ. ขา้วเกรียบ (ไม่ทอด) รังนกแหง้ ไข่เคม็ดิบ 

28.การเก็บรักษาอาหารหมกัดองคือขอ้ใด 

ก. เก็บในท่ีอุณหภูมิสูง 

ข. เก็บในท่ีเยน็มีความช้ืนสูง 

ค. เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท อากาศไม่เขา้ 

ง. เก็บในภาชนะท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

จ. เก็บในท่ีมีแสงสวา่งส่องถึงทัว่ทั้งภาชนะ 
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29.วตัถุประสงคข์องการเก็บรักษาอาหารและบรรจุภณัฑ์ทางการคา้คือขอ้ใด 

ก. เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร 

ข. เพื่อยดือายกุารเส่ือมของอาหาร 

ค. เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผูบ้ริโภค 

ง. เพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 

จ. เพื่อใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยัจากเช้ือโรค 

30.การจดัเก็บขนมถัว่ตดั แบบใดท่ีไม่ทาํใหข้นมเหม็นหืน 

ก. เก็บใส่โหลแกว้และปิดฝา 

ข. เก็บในถุงใส่ขนมและปิดผนึกถุง 

ค. เก็บใส่ถุงปิดมิดชิดกนัอากาศเขา้ 

ง. เก็บในกลอ้งพลาสติกใสปิดฝาสนิท 

จ. ห่อกระดาษไข เก็บใส่กล่องพลาสติก 

31.วธีิการนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือขอ้ใด 

ก. สาธิต 

ข. บรรยาย 

ค. โปสเตอร์ 

ง. พรรณนา 

จ. การทดลอง 

32.หลกัศิลปะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปตามขอ้ใด 

ก. ช่วยสร้างภาพพจน์ในการนาํเสนอ 

ข. ช่วยใหม้องเห็นถึงความสร้างสรรค ์

ค. ช่วยสร้างความสนใจจากผูช้มผลิตภณัฑ์ 

ง. ช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์จุดเด่นเพียงจุดเดียว 

จ. ช่วยใหผ้ลิตภณัฑดู์สวยงามเกินความเป็นจริง 

33.ขอ้ใดเตรียมการนาํเสนอไดถู้กตอ้ง 

ก. กาํหนดวธีิการนาํเสนอ สถานท่ี บุคคล และวสัดุ 

ข. วเิคราะห์เน้ือหา สรุปประเด็น และเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

ค. สรุปประเด็น วเิคราะห์เน้ือหา และวางแผนการนาํเสนอ 

ง. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เตรียมวิธีการนาํเสนอ และสรุปประเด็น 

จ. ศึกษาขอ้มูล วางแผน นาํเสนอ เตรียมวสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ี 
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34.ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปเหมาะท่ีจะนาํเสนอในดว้ยส่ือใด 

ก. แผน่พบั 

ข. วดีีทศัน์ 

ค. ป้ายโฆษณา 

ง. ภาพยนตร์  

จ. ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์

35. การกาํหนดราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

ก. ตน้ทุนต่อหน่วย + ราคาท่ีตอ้งการ 

ข. ตน้ทุนรวม + ค่าแรงรายวนั + กาํไรท่ีตอ้งการ 

ค. ตน้ทุนต่อหน่วย + ค่าแรงรายวนั + กาํไรท่ีตอ้งการ 

ง. ตน้ทุนรวม + ค่าแรงรายวนั + ค่านํ้าค่าไฟ + กาํไรท่ีตอ้งการ 

จ. ตน้ทุนรวม + ค่าแรงรายวนั + ค่านํ้าค่าไฟ +  กาํไรท่ีตอ้งการ + เวลา 

ขอ้  36. เชอร่ีหย ี1 กิโลกรัม มีราคาตน้ทุน 200 บาท ตอ้งการกาํไร 50% ตอ้งจาํหน่ายกิโลกรัมละเท่าไร 

ก. 300 บาท 

ข. 350 บาท 

ค. 400 บาท 

ง. 450 บาท 

จ. 500 บาท 

37.ซ้ือมะม่วงดอง 50 ผล ผลละ 6 บาท ถุงแกว้ 1 ห่อราคา 50 บาท นํ้ าตาลทราย 2 กิโลกรัม ๆละ 25 บาท      

มาทาํมะม่วงแช่อ่ิมได ้50 ถุง จะมีราคาตน้ทุนต่อหน่วยก่ีบาท 

ก. 7.00 บาท 

ข. 8.00 บาท 

ค. 8.50 บาท 

ง. 9.00 บาท 

จ. 9.50 บาท 

38.องคป์ระกอบใดสาํคญัท่ีสุดในการเขียนรายงานการวจิยั 

ก. ผลการวจิยั 

ข. คาํถามการวจิยั 

ค. ช่ือเร่ืองการวจิยั 

ง. สมมุติฐานการวิจยั 

จ. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 
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39.การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีหลกัสาํคญัตามขอ้ใด 

ก. เขียนสรุปเฉพาะขอ้คน้พบท่ีสาํคญั 

ข. เสนอทั้งขอ้มูลดิบและผลการวเิคราะห์ 

ค. เสนอเฉพาะท่ีกาํหนดตามทฤษฎีเท่านั้น 

ง. เสนอเฉพาะผลของขอ้มูลท่ีวเิคราะห์แลว้ 

จ.  กล่าวถึงทฤษฎีแลว้นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลขอ้ 

  40.วธีิการเลือกใชส่ื้อเพื่อการนาํเสนอขอ้ใดสาํคญัท่ีสุด 

ก. สวยงาม 

ข. เขา้ใจง่าย 

ค. ราคาประหยดั 

ง. ใชซ้ํ้ าไดห้ลายคร้ัง 

จ. ใชเ้วลาในการสร้างนอ้ย 
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เฉลยภาคทฤษฎ ี

 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 

1 ก 21 จ 

2 ค 22 ก 

3 ง 23 ก 

4 ข 24 ข 

5 ข 25 ข 

6 ข 26 ข 

7 ข 27 จ 

8 ค 28 ค 

9 ค 29 ข 

10 ก 30 ค 

11 ก 31 ก 

12 ค 32 ค 

13 จ 33 จ 

14 ข 34 จ 

15 จ 35 ก 

16 จ 36 ก 

17 ง 37 ข 

18 ง 38 ก 

19 ค 39 ง 

20 ก 40 ข 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 



77 

 

เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏบัิต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ   สาขางานการแปรรูปอาหาร 

คะแนนเต็ม  60  คะแนน                                                      เวลา  11 ช่ัวโมง 

..................................................................................................................................................................... 

คําส่ัง ใหน้กัศึกษาเขียนโครงการ แปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากวสัดุในทอ้งถ่ิน  นาํเสนอและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน  

 

ข้อกาํหนด  

1. สถานทีส่อบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

1.1 การเขียนโครงการ  การนาํเสนอและจาํหน่ายอาหารแปรรูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน ใหใ้ชห้้อง

นาํเสนอผลงาน 

1.2 การแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากวสัดุในทอ้งถ่ินใหใ้ชห้้องปฏิบติัการในสถานศึกษา 

2. ส่ิงทีก่รรมการเตรียมให้ 

2.1 วตัถุดิบในการแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป 

2.3 บรรจุภณัฑ์ 

2.4 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเขียนโครงการ  การนาํเสนอและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

3. ส่ิงทีนั่กศึกษาเตรียม 

3.1   เตรียมตนเองดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

4. เวลาการปฏิบัติ 

4.1.1  วางแผน เขียนโครงการ และเขียนโครงร่างวจิยั  180 นาที 

4.1.2  พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป   470 นาที 

4.1.3  นาํเสนอ และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป   10 นาที 

5. สอบเป็นรายบุคคล 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏบัิต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช  2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ       สาขางานการแปรรูปอาหาร 

คะแนนเต็ม  60   คะแนน                                                   เวลา    11   ช่ัวโมง 

คําส่ัง  ประเมินการปฏิบติังานการนาํเสนอและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากวสัดุในทอ้งถ่ิน  

โดยครูผูส้อนหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  เป็นแบบกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

 

รายการประเมินผลงาน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1.การวางแผนและเขียนโครงการ (12 คะแนน)    

1.1 เขียนโครงการถูกตอ้งตามรูปแบบและสอดคลอ้ง    

1.2 สาํรวจวสัดุในทอ้งถ่ิน    

1.3 วางแผนการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป    

1.4 กาํหนดวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน    

2.งานโครงร่างวจัิย (15 คะแนน)    

2.1 หวัขอ้เร่ืองสอดคลอ้งกบัวสัดุในทอ้งถ่ิน    

2.2 หลกัการและเหตุผลของโครงร่างวจิยัสอดคลอ้งหวัขอ้เร่ือง    

2.3 วตัถุประสงคโ์ครงร่างวจิยัสอดคลอ้ง ถูกตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง    

2.4  การทบทวนเอกสารสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง    

2.5 วธีิดาํเนินการสอดคลอ้ง ถูกตอ้งตามกระบวนการวิจยั    

3.งานแปรรูปผลติภัณฑ์อาหาร(18 คะแนน)    

3.1 เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ตามลกัษณะงาน    

3.2 แปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารตามกระบวนการวจิยั    

3.3  ประเมินคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน 

   

3.4 เลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร    

3.5 การคิดตน้ทุน และกาํหนดราคาขาย    

3.6  เขียนรายงานตามกระบวนการวจิยั    
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รายการประเมินผลงาน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

4.งานนําเสนอและจําหน่ายผลติภัณฑ์อาหารแปรรูป       

 (9 คะแนน) 

   

4.1 จดัแสดงผลิตภณัฑอ์าหารแปรูป    

4.2 นาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปตามกระบวนการ    

4.3 จาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป    

5.รายงานการวจัิย (6  คะแนน)    

5.1 รายงานวจิยัถูกตอ้งตามหลกัการ    

5.2 รูปแบบรายงานวจิยัถูกตอ้งตามหลกัการ    

รวม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                 ประเภทวชิาคหกรรม                              สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 



80 

 

เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏบัิต ิ

ลาํดบัที่ รายการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การวางแผนและเขียนโครงการ (12 คะแนน) 

1.1 โครงการถกูตอ้งตามรูปแบบและสอดคลอ้ง 3  คะแนน = เขียนโครงการครบถว้น ถูกตอ้งตาม

รูปแบบมีความสอดคลอ้ง 

2  คะแนน = เขียนโครงการครบถว้น ถูกตอ้งตาม

รูปแบบ ไม่สอดคลอ้ง 

1  คะแนน = เขียนโครงการไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง

ตามรูปแบบ ไม่สอดคลอ้ง 

1.2  สาํรวจวสัดุในทอ้งถ่ิน 3  คะแนน = ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินทั้งหมด 

2   คะแนน = ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินบางส่วน 

1  คะแนน =  ไม่ใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน 

1.3 วางแผนการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 3   คะแนน = วางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ ์

อาหารแปรรูป ถกูตอ้ง ครบถว้น 

2  คะแนน = วางแผนการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

แปรรูป ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น 

1  คะแนน = วางแผนการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

แปรรูป ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น 

1.4 กาํหนดวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 3  คะแนน = กาํหนดอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพียงพอ 

2  คะแนน = กาํหนดอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น  

ไม่เพียงพอ 

1  คะแนน = กาํหนดอุปกรณ์ไม่ถกูตอ้ง              

ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 

2. งานโครงร่างวิจยั (15 คะแนน) 

2.1 หวัขอ้เร่ืองถูกตอ้งตามหลกัการ 3  คะแนน = หวัขอ้เร่ืองถูกตอ้ง เหมาะสมตาม

หลกัการ 

2  คะแนน = หวัขอ้เร่ืองถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมตาม

หลกัการ 

1  คะแนน = หวัขอ้เร่ืองไม่ถกูตอ้ง ไม่สอดคลอ้ง

ตามหลกัการ 
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ลาํดบัที่ รายการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 

2.2 หลกัการและเหตุผลของโครงร่างวิจยัสอดคลอ้ง

หวัขอ้เร่ือง 

3  คะแนน = หลกัการและเหตุผลของโครงร่างวิจยั

สอดคลอ้ง ถูกตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

2  คะแนน = หลกัการและเหตุผลของโครงร่างวิจยั

สอดคลอ้ง ไม่ถกูตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

1  คะแนน = หลกัการและเหตุผลของโครงร่างวิจยั

ไม่สอดคลอ้ง ไม่ถูกตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

2.3 วตัถุประสงคโ์ครงร่างวิจยัสอดคลอ้ง ถกูตอ้งกบั

หวัขอ้เร่ือง 

3  คะแนน = วตัถุประสงคโ์ครงร่างวิจยัสอดคลอ้ง 

ถกูตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

2  คะแนน = วตัถุประสงคโ์ครงร่างวิจยัสอดคลอ้ง 

ไม่ถกูตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

1  คะแนน = วตัถุประสงคโ์ครงร่างวิจยัไม่

สอดคลอ้ง ไม่ถกูตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

2.4 การทบทวนเอกสารสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 3  คะแนน = การทบทวนเอกสารสอดคลอ้ง 

ถกูตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

2  คะแนน = การทบทวนเอกสารสอดคลอ้ง         

ไม่ถกูตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

1  คะแนน = การทบทวนเอกสารไม่สอดคลอ้ง  

ไม่ถกูตอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 

2.5 วิธีดาํเนินการสอดคลอ้ง ถูกตอ้งตาม

กระบวนการวิจยั 

3  คะแนน = วิธีดาํเนินการสอดคลอ้ง ถกูตอ้งตาม

กระบวนการวิจยั 

2  คะแนน = วิธีดาํเนินการสอดคลอ้ง ไม่ถูกตอ้ง

ตามกระบวนการวิจยั 

1  คะแนน = วิธีดาํเนินการไม่สอดคลอ้ง ไม่ถกูตอ้ง

ตามกระบวนการวิจยั 

3 งานแปรรูปผลติภัณฑ์อาหาร(18 คะแนน) 

3.1 เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 3  คะแนน = เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ถกูตอ้ง 

ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2  คะแนน =  เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ถกูตอ้ง ไม่

ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

1  คะแนน = เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ไม่ถกูตอ้ง ไม่

ครบถว้นตามลกัษณะงาน   
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ลาํดบัที่ รายการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 

3.2 แปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารตามกระบวนการวิจยั 3  คะแนน =  แปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารถกูตอ้ง

ครบถว้นตามกระบวนการวิจยั 

 2  คะแนน = แปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารถกูตอ้งไม่

ครบถว้นตามกระบวนการวิจยั  

 1  คะแนน = แปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้นตามกระบวนการวิจยั  

3.3 ประเมินคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

3  คะแนน =  คุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 

ถกูตอ้ง ครบถว้นตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

2  คะแนน =  คุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป

ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้นตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

1  คะแนน =  คุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปไม่

ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้นตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

3.4 เลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ถกูหลกัสุขาภิบาลอาหาร 3  คะแนน =  ใชบ้รรจุภณัฑส์ะอาด ปลอดภยั เกบ็

รักษาคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหาร 

2  คะแนน =  ใชบ้รรจุภณัฑส์ะอาด ไม่ปลอดภยั 

เกบ็รักษาคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหาร 

1  คะแนน = ใชบ้รรจุภณัฑไ์ม่สะอาด ไม่ปลอดภยั 

ไม่เกบ็รักษาคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหาร  

3.5 การคิดตน้ทุน และกาํหนดราคาขาย 3  คะแนน =  การคิดตน้ทุนถูกตอ้ง และกาํหนด

ราคาขายตามหลกัการ 

2  คะแนน = การคิดตน้ทุนถูกตอ้ง และกาํหนด

ราคาขายไม่ถกูตอ้งตามหลกัการตามหลกัการ 

1  คะแนน =  การคิดตน้ทุน และกาํหนดราคาขาย

ไม่ถกูตอ้งตามหลกัการตามหลกัการ 

3.6 เขียนรายงานตามกระบวนการวิจยั 3  คะแนน =  เขียนรายงานวิจยัถกูตอ้ง ครบถว้น

ตามกระบวนการวิจยั 

2  คะแนน =  เขียนรายงานวิจยัถกูตอ้ง              

ไม่ครบถว้นตามกระบวนการวิจยั 

1  คะแนน = เขียนรายงานวิจยัไม่ถกูตอ้ง            

ไม่ครบถว้นตามกระบวนการวิจยั 
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ลาํดบัที่ รายการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 

4. งานนําเสนอและจาํหน่ายผลติภัณฑ์อาหารแปรรูป   (9  คะแนน) 

4.1 จดัแสดงผลิตภณัฑอ์าหารแปรูป 3 คะแนน = จดัแสดงผลิตภณัฑอ์าหารแปรูปได้

สวยงาม เหมาะสม 

2 คะแนน = จดัแสดงผลิตภณัฑอ์าหารแปรูปได้

สวยงาม ไม่เหมาะสม 

1 คะแนน = จดัแสดงผลิตภณัฑอ์าหารแปรูปไดไ้ม่

สวยงาม ไม่เหมาะสม 

4.2 นาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปตาม

กระบวนการ 

3 คะแนน = นาํเสนออาหารผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปถกูตอ้ง ชดัเจน เหมาะสม  

2 คะแนน = นาํเสนออาหารผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปถกูตอ้ง ไม่ชดัเจน ไม่เหมาะสม 

1 คะแนน = นาํเสนออาหารผลิตภณัฑอ์าหารแปร

รูปไม่ถกูตอ้ง ไม่ชดัเจน ไม่เหมาะสม 

4.3 จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 3 คะแนน = จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป  

3 ช่องทาง(ฝากขาย ขายออนไลน ์ขายตรง) 

2 คะแนน = จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 2 

ช่องทาง 

1 คะแนน = จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป ได้

นอ้ยกวา่ 2 ช่องทาง 

5 รายงานวจิัย (6 คะแนน) 

5.1 รายงานวิจยัถกูตอ้งตามหลกัการ 3 คะแนน = รายงานวิจยัถกูตอ้ง ครบถว้นตาม

หลกัการ (การพิมพ ์ พิสูจนอ์กัษร  การตั้งค่า) 

2 คะแนน = รายงานวิจยัถกูตอ้งตามหลกัการ          

ไม่ครบถว้น(การพิมพ ์ พิสูจน์อกัษร  การตั้งค่า) 

1 คะแนน = รายงานวิจยัไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นตาม

หลกัการ (การพิมพ ์ พิสูจนอ์กัษร  การตั้งค่า) 

5.1 รูปแบบรายงานวิจยัถูกตอ้งตามหลกัการ 3 คะแนน = รูปแบบรายงานวิจยั ถกูตอ้ง ครบถว้น 

สอดคลอ้งตามหลกัการ 

2  คะแนน = รูปแบบรายงานวิจยั ถกูตอ้ง  

ไม่ครบถว้นไม่สอดคลอ้งตามหลกัการ 

1 คะแนน = รูปแบบรายงานวิจยัไม่ถกูตอ้ง             

ไม่ครบถว้น ไม่สอดคลอ้งตามหลกัการ 
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แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบัิติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557 

ประเภทวชิาคหกรรม    สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ    สาขางานการแปรรูปอาหาร 

 

แบบประเมินจิตพสัิย 

 ในการประเมินโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Check - List) ทาํการประเมินโดยผูส้อน  หรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมาย  คะแนนเตม็  20  คะแนน 

หัวข้อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน(1) ไม่ปฏิบัติงาน(0) คะแนน 

1.การเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน    

2.ปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีวางไว ้    

3.ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ    

4.ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด  รอบคอบ    

5.ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของตนเองและ

ส่วนรวม 

   

6.แสดงกิริยา  ท่าทาง สุภาพต่อผูอ่ื้น    

7.การพดูจาสุภาพ  เรียบร้อย    

8.ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  หรือขอ้ตกลงต่างๆ    

9.การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ    

10.การตรงต่อเวลา    

11.มีภาวะความเป็นผูน้าํ    

12.มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น    

13.กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล    

14.ปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น    

15.การทาํงานเป็นทีม    

16.ปิดนํ้า  ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้    

17.ใชว้สัดุของส่วนรวมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    

18.ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย    

19.มีสัมมาคาราวะ    

20.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

รวม    
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