เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูประกอบขนมปง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูประกอบขนมปง โดยความเห็น ชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ส าขาอาชี พ ผู ป ระกอบขนมป ง (Baker) หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และทัศนคติ ในการประกอบการเก็บรักษาขนมปงประเภทตาง ๆ รวมทั้งเครื่องมือ
อุปกรณ และวัตถุดิบ พรอมนําไปใชตามขั้นตอนที่กําหนดไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มื อแรงงานแห งชาติ สาขาอาชี พผู ประกอบขนมปง แบง ออกเป น
๒ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรู และความสามารถพื้นฐานในการประกอบ
ขนมปงประเภทตาง ๆ ตามคําแนะนําและขอกําหนดของหัวหนางาน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบ
ขนมปง ประเภทตาง ๆ พรอมทั้งรูขั้นตอน การควบคุม กระบวนการวางแผนการดําเนินงาน และ
นําไปใชไดเปนอยางดี
ขอ ๓ ขอ กํ าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ช เป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทัศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผูประกอบขนมปง ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขนมปง
(๑) ประโยชน
(๒) คุณคาทางโภชนาการ
๓.๑.๒ เครื่องมือและอุปกรณในการทําขนมปง
(๑) อุปกรณที่ใชมือ
(๒) อุปกรณทุนแรง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๓) การเลือกใชอุปกรณ
(๔) การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
๓.๑.๓ วัตถุดิบในการทําขนมปง
(๑) วัตถุดิบหลัก
(๒) วัตถุดิบเสริม
(๓) การเลือกใชวัตถุดิบ
(๔) การเก็บรักษา
๓.๑.๔ เทคนิค และขั้นตอนในการทําขนมปง
(๑) การผสมและการนวด
(๒) การหมัก
(๓) จัดทํารูปราง (การขึ้นรูป)
(๔) การอบ
๓.๑.๕ ประเภทและชนิดของขนมปง
(๑) การอบ
(๒) ขนมปงผิวแข็ง
(๓) ขนมปงจืด
(๔) ขนมปงกึ่งหวาน
(๕) ขนมปงหวาน
๓.๑.๖ การเก็บรักษาขนมปง
๓.๑.๗ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทําขนมปง
๓.๑.๘ ชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๑) หลักความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
(๒) การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(๓) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณ
(๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การเลือกใชวัตถุดิบ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๑) แปง
(๒) สารที่ทําใหขึ้นฟู
(๓) ของเหลว
(๔) น้ําตาล
(๕) ไขมัน
๓.๒.๒ การชั่ง ตวง วัตถุดิบ
๓.๒.๓ การเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือ
(๑) เครื่องผสม เครื่องนวด
(๒) ตูพักกอนแปง (Prover/proofing cabinet)
(๓) เตาอบ
(๔) เครื่องมืออื่น ๆ
๓.๒.๔ การทําขนมปง ประเภทตาง ๆ
(๑) ขนมปงผิวแข็ง
(๒) ขนมปงจืด
(๓) ขนมปงกึ่งหวาน
(๔) ขนมปงหวาน
๓.๒.๕ เทคนิคและขั้นตอนในการทําขนมปง
(๑) การผสม
(๒) การหมัก
(๓) การเตรียมกอนแปง (Dough) และการจัดทํารูปราง
(๔) การอบขนมปง
๓.๒.๖ การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
(๑) อุปกรณ เครื่องมือ
(๒) สถานที่
๓.๒.๗ ความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๒.๘ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบขนมปง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดว ย การปฏิ บัติ งาน การตรงตอ เวลา การรั กษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความรูเกี่ยวกับขนมปงในระดับสูง
(๑) ประโยชนของขนมปง
(๒) คุณคาทางโภชนาการ
(๓) ขนมปงในรูปแบบอื่น ๆ
(ก) กึ่งสําเร็จรูป
(ข) แปรรูป
(ค) เทศกาลพิเศษ
(ง) โอกาสพิเศษ
๓.๔.๒ เครื่องมือและอุปกรณในการทําขนมปง
(๑) อุปกรณที่ใชมือ
(๒) อุปกรณทุนแรง
(๓) การเลือกใชอุปกรณ
(๔) การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
(๕) เครื่องมือและอุปกรณใหม
(๖) อุปกรณในเชิงอุตสาหกรรม
๓.๔.๓ วัตถุดิบในการทําขนมปง
(๑) วัตถุดิบหลัก
(๒) วัตถุดิบเสริม
(๓) การเลือกใชวัตถุดิบ
(๔) การเก็บรักษา
(๕) การกําหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ
(๖) การสรรหาและคัดเลือกวัตถุดิบ
(๗) การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๔.๔ เทคนิค และขั้นตอนในการทําขนมปง
(๑) การผสมและการนวด
(๒) การหมัก
(๓) จัดทํารูปราง (การขึ้นรูป)
(๔) การอบ
(๕) เทคนิคและขั้นตอนในการทําขนมปงในรูปแบบอื่น
(๖) การวิเคราะหและแกปญหา
๓.๔.๕ ประเภทและชนิดของขนมปง
(๑) ขนมปงผิวแข็ง
(๒) ขนมปงจืด
(๓) ขนมปงกึ่งหวาน
(๔) ขนมปงหวาน
(๕) ขนมปงรูปแบบพิเศษ
๓.๔.๖ การเก็บรักษาขนมปง
๓.๔.๗ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบขนมปง
๓.๔.๘ ชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๑) หลักความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
(๒) การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(๓) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณ
(๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๔.๙ การบริหารจัดการ
(๑) การวางแผนและงบประมาณ
(๒) การควบคุม การดําเนินงาน
(๓) ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงาน
(๔) การสอนงาน
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๕.๑ การเลือกใชวัตถุดิบ
(๑) แปง
(๒) สารที่ทําใหขึ้นฟู
(๓) ของเหลว
(๔) น้ําตาล
(๕) ไขมัน
(๖) สารเสริมคุณภาพ
๓.๕.๒ การชั่ง ตวง วัด
๓.๕.๓ การเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือ
(๑) เครื่องผสม เครื่องนวด
(๒) ตูพักกอนแปง (Prover/Proofing Cabinet)
(๓) เตาอบ
(๔) เครื่องมืออื่น ๆ
๓.๕.๔ การทําขนมปงประเภทตาง ๆ
(๑) ขนมปงผิวแข็ง
(๒) ขนมปงจืด
(๓) ขนมปงกึ่งหวาน
(๔) ขนมปงหวาน
(๕) ขนมปงประเภทพิเศษ
๓.๕.๕ เทคนิคและขั้นตอนการทําขนมปง
(๑) การผสม
(๒) การหมัก
(๓) การเตรียมกอนแปง (Dough) และการจัดทํารูปราง
(๔) การอบขนมปง
๓.๕.๖ การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
(๑) อุปกรณ เครื่องมือ
(๒) สถานที่

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๓.๕.๗ ความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๕.๘ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบขนมปง
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

