เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง

หนา้ ๑๓๙
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๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม
สาขานักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพ เกษตรอุต สาหกรรม สาขานักออกแบบผลิต ภั ณฑ์ อาหารแปรรูป (ผลิ ต ภัณฑ์เนื้อสัต ว์)
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
(ผลิต ภัณฑ์เนื้ อสัต ว์) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและคัด เลือกแนวความคิ ด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ออกแบบและพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ต้นแบบ สร้ า งผลิ ต ภั ณฑ์ ต้นแบบ ขยายขนาดการผลิต
และประเมินผลการพัฒนา
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขานั ก ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป
(ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์) แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและคัดเลือก
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
๒.๒ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการขยายขนาดการผลิต
และประเมินผลการพัฒนา
ข้อ ๓ ข้ อ ก าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ความรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถ
และทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์) ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์
(๑) ขั้นตอนการสารวจตลาด
(๒) วิธีการสืบค้นข้อมูล
(๓) การพัฒนาแนวความคิด
(๔) การคัดเลือกแนวความคิด
๓.๑.๑.๒ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑) การวางแผนการทดลองเปรี ย บเที ย บวัต ถุดิ บ สู ต ร
และกระบวนการผลิต
(๒) ขั้นตอนการทดลองตามแผนการทดลองที่วางไว้
(๓) วิธีการสรุปสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
๓.๑.๑.๓ สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(๑) วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(๒) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
(๓) วิธีการประเมินผลการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์
(๑) สารวจตลาด
(๒) สืบค้นข้อมูล
(๓) พัฒนาแนวความคิด
(๔) คัดเลือกแนวความคิด
๓.๑.๒.๒ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(๑) การวางแผนการทดลองเปรี ย บเที ย บวัต ถุดิ บ สู ต ร
และกระบวนการผลิต
(๒) ทาการทดลองตามแผนการทดลองที่วางไว้
(๓) สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
๓.๑.๒.๓ สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(๑) สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(๒) วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
(๓) ประเมินผลการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์
มีความเป็นผู้นา ตรงต่อเวลา รักการเรียนรู้ และมีบุคลิกภาพที่ดี
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การขยายขนาดการผลิต

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑) การประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
(๒) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
(๓) ขั้นตอนการหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
(๔) วิธีการคานวณต้นทุน
๓.๒.๑.๒ ประเมินผลการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๑) การวิเคราะห์ผลการพัฒนา
(๒) การนาเสนอผลการพัฒนา
(๓) วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาและข้ อ บกพร่ อ งจาก
ผลการประเมิน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ ขยายขนาดการผลิต
(๑) ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
(๒) วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
(๓) หาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
(๔) คานวณต้นทุน
๓.๒.๒.๒ ประเมินผลการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๑) วิเคราะห์ผลการพัฒนา
(๒) นาเสนอผลการพัฒนา
(๓) ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องจากผลการประเมิน
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์
มีความเป็นผู้นา ตรงต่อเวลา รักการเรียนรู้ และมีบุคลิกภาพที่ดี
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
สุทธิ สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

