เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูประกอบขนมอบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพผูประกอบขนมอบ โดยความเห็นชอบของรัฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพผูประกอบขนมอบ (Baker–Cookie Cake and Pastry)
หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ และทัศนคติในการประกอบการเก็บรักษาขนมอบประเภทตาง ๆ
รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบ พรอมนําไปใชตามขั้นตอนที่กําหนดไดอยางถูกตอง และประหยัด
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูประกอบขนมอบ แบงออกเปน ๒ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรู และความสามารถพื้นฐานในการประกอบขนมอบ
ประเภทคุกกี้ เคก และการแตงหนาเคก ตามคําแนะนํา และขอกําหนดของหัวหนางาน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบขนมอบ
ประเภทคุกกี้ พาย เพสตรี้ เคก และการแตงหนาเคก พรอมทั้งรูขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ
วางแผน การดําเนินงาน และนําไปใชไดเปนอยางดี
ขอ ๓ ขอ กํ าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ช เป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทัศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผูประกอบขนมอบ ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขนมอบ
(๑) คุณลักษณะของขนมอบประเภทตาง ๆ
(๒) ประโยชน
(๓) คุณคาทางโภชนาการ
๓.๑.๒ เครื่องมือ และอุปกรณในการทําขนมอบ
(๑) อุปกรณที่ใชมือ
(๒) อุปกรณทุนแรง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๓) การเลือกใชอุปกรณ
(๔) การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
๓.๑.๓ วัตถุดิบในการทําขนมอบ
(๑) วัตถุดิบหลัก
(๒) วัตถุดิบเสริม
(๓) การเลือกใชวัตถุดิบ
(๔) การเก็บรักษา
๓.๑.๔ เทคนิค และขั้นตอนในการทําขนมอบ
(๑) การชั่ง ตวง และวัด
(๒) การผสม
(๓) การเตรียมพิมพ หรือทํารูปแบบ
(๔) การอบ
(๕) การแตงหนาขนมอบ
๓.๑.๕ ประเภท และชนิดของขนมอบ
(๑) คุกกี้
(๒) เคก และการแตงหนาเคก
๓.๑.๖ การเก็บรักษา และบรรจุหีบหอขนมอบ
๓.๑.๗ สุขอนามัย และความปลอดภัยในการประกอบขนมอบ
๓.๑.๘ ชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๑) หลักความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
(๒) การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(๓) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ และอุปกรณ
(๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การเลือกใชวัตถุดิบ
(๑) แปง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๒) ของเหลว
(๓) ไขมัน
(๔) น้ําตาล เกลือ
(๕) สารที่ทําใหขึ้นฟู
(๖) กลิ่น รส และเครื่องเทศ
๓.๒.๒ การชั่ง ตวง วัตถุดิบ
๓.๒.๓ การเลือกใชเครื่องมือ และอุปกรณ
(๑) เครื่องผสม
(๒) เตาอบ
(๓) เครื่องมือ และอุปกรณอื่น ๆ
๓.๒.๔ การทําขนมอบประเภทตาง ๆ
(๑) คุกกี้
(๒) เคก และการแตงหนาเคก
๓.๒.๕ เทคนิค และขั้นตอนในการทําขนมอบ
(๑) การชั่ง ตวง และวัด
(๒) การผสม
(๓) การเตรียมพิมพ หรือการทํารูปทรง
(๔) การอบ
(๕) การแตงหนาขนมอบแบบพื้นฐาน
(๖) การเก็บ และบรรจุหีบหอ
๓.๒.๖ การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
(๑) เครื่องมือ อุปกรณ
(๒) สถานที่
๓.๒.๗ ความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๒.๘ สุขอนามัย และความปลอดภัยในการประกอบขนมอบ
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบด ว ย การปฏิ บั ติง าน การตรงต อเวลา การรั ก ษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความรูเกี่ยวกับขนมอบในระดับสูง
(๑) สถานที่
(๒) ประโยชน
(๓) คุณคาทางโภชนาการ
(๔) ขนมอบประเภทตาง ๆ
(ก) คุกกี้
(ข) เคก และการแตงหนาเคก
(ค) พาย เพสตรี้ตาง ๆ
๓.๔.๒ เครื่องมืออุปกรณในการทําขนมอบ
(๑) เครื่องมือ และอุปกรณเทคโนโลยีสมัยใหม
(๒) การเลือกใชเครื่องมือ และอุปกรณ
(๓) อุปกรณทุนแรง
(๔) อุปกรณที่ใชมือ
(๕) การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
๓.๔.๓ วัตถุดิบในการทําขนมอบ
(๑) วัตถุดิบหลัก
(๒) วัตถุดิบเสริม
(๓) การเลือกใชวัตถุดิบ
(๔) การเก็บรักษา
(๕) การกําหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ
(๖) การสรรหา และคัดเลือกวัตถุดิบ
(๗) การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
๓.๔.๔ เทคนิค และขั้นตอนในการทําขนมอบ
(๑) การชั่ง ตวง และวัด
(๒) การผสม

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๓) การจัดทํารูปแบบ
(๔) การอบ
(๕) การตกแตงขนมอบชนิดตาง ๆ
(๖) เทคนิค และขั้นตอนในการทําขนมอบประเภทตาง ๆ
(๗) การวิเคราะห และแกปญหา
๓.๔.๕ ประเภท และชนิดของขนมอบ
(๑) คุกกี้ประเภทตาง ๆ
(๒) เคกประเภทตาง ๆ
(๓) การแตงหนาเคก
(๔) พายประเภทตาง ๆ
(๕) เพสตรี้ประเภทตาง ๆ
๓.๔.๖ การเก็บรักษา และบรรจุหีบหอขนมอบ
๓.๔.๗ สุขอนามัย และความปลอดภัยในการประกอบขนมอบ
๓.๔.๘ ชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๑) หลักความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
(๒) การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(๓) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ และอุปกรณ
(๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๔.๙ การบริหารจัดการ
(๑) การวางแผน และงบประมาณ
(๒) การควบคุมการดําเนินงาน
(๓) ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงาน
(๔) การสอนงาน
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ การเลือกใชวัตถุดิบ
(๑) แปง
(๒) ของเหลว

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

ไขมัน
น้ําตาล เกลือ
สารที่ทําใหขึ้นฟู
วัสดุปรุงแตง
(ก) กลิ่น
(ข) รส
(ค) เครื่องเทศ
(ง) เหลา
(๗) ประเภทถั่ว ช็อกโกแลต ผลไมสด แหง
(๘) สารเสริมเพิ่มคุณภาพ
(๙) วัสดุตกแตงหนา หรือวัสดุปรุงไส
๓.๕.๒ การชั่ง ตวง และวัด
๓.๕.๓ การเลือกใชเครื่องมือ และอุปกรณ
(๑) เครื่องผสม
(๒) เครื่องรีดแปง (Dough Sheeter)
(๓) เครื่องกวนไส
(๔) เตาอบ
(๕) เครื่องมือ และอุปกรณอื่น ๆ
(๖) พิมพขนมรูปแบบตาง ๆ
๓.๕.๔ การทําขนมอบประเภทตาง ๆ
(๑) คุกกี้ประเภทตาง ๆ
(๒) เคกประเภทตาง ๆ
(๓) การแตงหนาเคก
(๔) พายประเภทตาง ๆ
(ก) พายเค็ม
(ข) พายหวาน
(๕) เพสตรี้ประเภทตาง ๆ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(ก) พัฟ
(ข) เอแคล
๓.๕.๕ เทคนิค และขั้นตอนการทําขนมอบ
(๑) เครื่องมือ อุปกรณ
(๒) การผสม
(๓) การเตรียมพิมพ และการจัดทํารูปทรง
(๔) การอบ
(๕) การแตงหนา และการสอดไส
๓.๕.๖ การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
(๑) เครื่องมือ อุปกรณ
(๒) สถานที่
๓.๕.๗ ความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๕.๘ สุขอนามัย และความปลอดภัยในการประกอบขนมอบ
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

