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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่
ความมุ่งหมายหลัก

บทบาทหลัก

หน้าที่หลัก

Key Purpose

Key Roles

Key Function

คาอธิบาย
ผลิตและพัฒนาการผลิต

รหัส

คาอธิบาย

รหัส

คาอธิบาย

10

ผลิตสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

101
102

ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง
ผลิตสัตว์น้าบรรจุกระป๋อง

103

ผลิตสัตว์น้าแปรรูปอื่น ๆ

201

ควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง
ควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์น้าบรรจุกระป๋อง
ควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์น้าแปรรูปอื่น ๆ
วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง
วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์น้าบรรจุ
กระป๋อง
วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์น้าแปรรูป
อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าในระบบ

สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง สัตว์น้า

อุตสาหกรรมให้มีปริมาณ

บรรจุกระป๋อง และสัตว์น้าแปร

และคุณภาพตาม

รูปอื่น ๆ

มาตรฐานที่ก้าหนดเพื่อ

20

ควบคุมและประกันคุณภาพ

จ้าหน่ายในประเทศและ

การผลิตสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์

ต่างประเทศ

น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง สัตว์

202

น้าบรรจุกระป๋อง และสัตว์น้า

30

แปรรูปอื่นๆ

203

วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์น้า

301

ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง สัตว์น้าบรรจุ

302

กระป๋อง และสัตว์น้าแปรรูป
อื่นๆ

303

คาอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ)
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
101 1. ผลิตสัตว์นา
และผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10101 เตรียมวัตถุดิบสัตว์น้าและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสัตว์น้าสดและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าแช่เย็น
หรือแช่แข็ง ตาม
มาตรฐานการผลิตอาหาร
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101011 รักษาหลักปฏิบัติดา้ นสุขอนามัยส่วนบุคคล และ
ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) เบืองต้น
ตลอดการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้าและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต
101012 เตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ
และ/หรือ เครื่องจักร ก่อนและหลังการเตรียม
วัตถุดิบสัตว์น้า และการเตรียมส่วนผสมเพื่อการ
ผลิต
101013 ตรวจรับวัตถุดิบสัตว์น้าที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
101014 เตรียมส่วนผสมเพื่อการผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสดแช่เย็น หรือ แช่แข็ง
101015 เตรียมวัตถุดิบ สัตว์น้าตามชนิดและประเภทของ
สัตว์น้าตามหลักการและกระบวนการ
101016 จัดการผลพลอยได้ และก้าจัดของเสียที่เกิดขึน
จากการเตรียมวัตถุดิบ สัตว์น้า

10102 ด้าเนินการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด
แช่เย็น หรือแช่แข็ง ตาม
มาตรฐานการผลิตอาหาร
ที่เกี่ยวข้อง

101017 สื่อสารงานเบืองต้นในการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้า
เพื่อการผลิตสัตว์น้าสดและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าแช่
เย็น หรือแช่แข็ง
101021 รักษาหลักปฏิบัติดา้ นสุขลักษณะส่วนบุคคล
และความปลอดภัยอาหารตลอดการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
101022 เตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ
และ/หรือ เครื่องจักร ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงานผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด
แช่เย็น หรือแช่แข็ง
101023 ผลิตสัตว์น้าสดและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแช่เย็น
หรือแช่แข็งตามขันตอนการผลิตตามชนิดและ
ประเภท
101024 เก็บรักษาสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่
เย็น หรือแช่แข็งตามชนิดและประเภท
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10103 ประยุกต์เทคนิคและ
วิธีการเตรียมวัตถุดิบสัตว์
น้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตตามตาม
มาตรฐานการผลิตอาหาร
ที่เกี่ยวข้อง

10104 ประยุกต์เทคนิคและ
วิธีการด้าเนินการผลิตตาม
ตามมาตรฐานการผลิต
อาหารที่เกี่ยวข้อง

10105 ใช้เทคนิคการสื่อสารงาน
ในฝ่ายผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่
เย็น หรือแช่แข็ง

10106 วางแผนติดตามการ
ด้าเนินการผลิตใน
ภาพรวมของการผลิตสัตว์
น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตประจ้าวัน ตาม
กฎหมายและมาตรฐาน
การผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง

101025 จัดการผลพลอยได้ และก้าจัดของเสียที่เกิดขึน
จากการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่
เย็น หรือแช่แข็ง
101026 สื่อสารงานเบืองต้นในงานผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
101031 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการเตรียม และท้าความ
สะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ/เครื่องจักร และ
สถานที่ ก่อนและหลังการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้า
101032 ประยุกต์วิธีการเตรียมส่วนผสมเพือ่ การผลิตสัตว์
น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
101033 ประยุกต์วิธีการตรวจรับ การเตรียมวัตถุดิบสัตว์
น้า และการจัดการผลพลอยได้/ของเสียจากการ
เตรียมวัตถุดิบสัตว์น้า
101041 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการท้าความสะอาด
และตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ /
เครื่องมือ เครื่องจักร และสถานทีผ่ ลิตก่อนและ
หลังการปฏิบตั ิงาน
101042 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการปฏิบัตงิ านผลิต
จัดการผลพลอยได้ และก้าจัดของเสียที่เกิดขึน
จากการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่
เย็น หรือแช่แข็ง
101043 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการเก็บรักษาสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
101051 ติดต่อประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้บังคับบัญชาในฝ่ายผลิต
101052 สอนงานที่เกี่ยวข้องกับขันตอนการผลิต และ
หลักปฏิบตั ิด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล และความ
ปลอดภัยอาหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
101053 บันทึก/สรุป/จัดท้ารายงานข้อมูลเบืองต้นในฝ่าย
ผลิตเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
101061 วางแผนและออกแบบการผลิตในภาพรวมของ
การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ประจ้าวัน
101062 ทบทวน แก้ไขและปรับปรุงพัฒนาแผนการผลิต
ในภาพรวมของการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็งและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตประจ้าวัน
101063 วิเคราะห์ผลข้อมูลการผลิตในภาพรวมของการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ประจ้าวันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
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10107 ประยุกต์ใช้เทคนิคการ
สื่อสารงานใน
กระบวนการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด
แช่เย็น หรือแช่แข็ง

201

2. ควบคุมและ
ประกันคุณภาพ
การผลิตสัตว์นา
และผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

10108 บริหารจัดการงานที่
สนับสนุนกระบวนการการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่
แข็ง รวมถึงงานที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานการผลิตอาหาร
20101 ทดสอบตัวอย่างในการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง

20102 สื่อสารงานในฝ่ายควบคุม
และประกันคุณภาพการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง

101064 ก้ากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดสายงานการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตประจ้าวันตามหลักการและ
กระบวนการผลิตที่ดี (GMP) ความปลอดภัย
อาหาร (Food safety) และสิ่งแวดล้อม
101071 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้
101072 สื่อสารและถ่ายทอดงานที่เกี่ยวข้องกับขันตอน
การผลิต รวมถึงหลักการและกระบวนการผลิตที่
ดี (GMP) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety)
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบคุณภาพที่
เกี่ยวข้องแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
101073 สื่อสารน้าเสนอรายงานสรุปผลการสังเคราะห์
ข้อมูลการด้าเนินการผลิตในภาพรวมเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
101081 บริหารจัดการก้าลังคนในการปฏิบตั ิงานให้
เหมาะสมและคงอยู่
101082 จัดท้าวิธีการท้างาน (Procedure) และขันตอน
การปฏิบัติงาน (Work Instruction)

201011 เตรียมอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือ และตัวอย่าง
ส้าหรับการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
201012 ทดสอบตัวอย่างตามมาตรฐานการทดสอบการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
201013 บันทึกและประมวลผลข้อมูลเบืองต้น
201014 ดูแลรักษาอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือ และ
ตัวอย่าง หลังการทดสอบ
201021 ด้าเนินงานตามวิธีการท้างาน (Procedure)
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
และเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการทดสอบ
201022 ด้าเนินงานตามค้าสั่งของผู้บังคับบัญชา
201023 ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นสะท้อนกลับต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกีย่ วข้อง
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20103 ออกแบบ ประยุกต์ใช้
และติดตามระบบการ
ควบคุมและประกัน
คุณภาพกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ ในการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง

20104 แก้ไขและปรับปรุง ปัญหา
ด้านคุณภาพ ในการผลิต
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์
น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

20105 ถ่ายทอดความรู้แก่
พนักงานและผู้เกีย่ วข้อง
ในด้านการควบคุมและ
ประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์
น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

201031 ท้าแผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์
น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201032 วิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์
น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201033 รายงานผลการควบคุมและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์
น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201034 ทวนสอบและยืนยันการใช้ได้ของระบบ การ
ควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201035 ทบทวนและปรับปรุงวิธีการท้างาน
(Procedure) และขันตอนการปฏิบัติงาน
(Work Instruction) ให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
201041 รวบรวมปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
จากช่องทางต่างๆ
201042 วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201043 ก้าหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงปัญหา
ด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201044 ติดตามและประเมินผลการแก้ไขและปรับปรุง
ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201045 รายงานผลการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้าน
คุณภาพ ในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201051 ถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึง
ความปลอดภัยอาหาร ในการผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201052 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านการควบคุมและประกัน
คุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยอาหาร ในการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
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20106 สื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพ
ในการควบคุมและประกัน
คุณภาพการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

301

3. วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
สัตว์นา และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง

30101 ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในการผลิตสัตว์
น้า และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

30102 ทดสอบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต ในการ
ผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

30103 ออกแบบ อุปกรณ์
เครื่องมือ และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกใน
กระบวนการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

201061 สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201062 ด้าเนินงานตามเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
201063 น้าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านการควบคุม
และประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็งต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง
301011 น้าข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มาออกแบบเป็น
ข้อก้าหนดของผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง
301012 พัฒนาและปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301013 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301014 ทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
สด แช่เย็นหรือแช่แข็งต้นแบบ
301015 ก้าหนดสูตรและกระบวนการในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301016 ค้านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและประเมิน
ความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด
แช่เย็นหรือแช่แข็งเบืองต้น
301017 รายงานผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301021 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง
301022 วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขในการ
ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง
301023 ทดสอบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการผลิตสัตว์น้าสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301024 จัดท้าคู่มือการปฎิบัติงานของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301031 รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในกระบวนการผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301032 ออกแบบ ก้าหนดชนิดและคุณสมบัติของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในกระบวนการผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
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30104 สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตสัตว์
น้า และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

30105 วิเคราะห์และก้าหนดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ใน
การผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง
30106 สื่อสารและติดตาม
สถานการณ์และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตสัตว์
น้า และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

คาอธิบาย

301041 สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารด้าน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301042 ติดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก้าหนดที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง
301043 ด้าเนินงานตามเอกสารหรือค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิตสัตว์น้า
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301044 น้าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการในการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
301045 ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการ
ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
301051 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้า ตลาด ภายใน
องค์กร)กับการออกแบบผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง เพื่อคัดเลือกและก้าหนด
ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา
301052 ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
301061 สรุปผลและน้าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต
สัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
301062 ติดต่อประสานงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
301063 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและ
สถานการณ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็งอย่างต่อเนื่อง

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key
Function) เพื่อให้ได้ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และ หน่วยสมรรถะย่อย
(Element of Competence)

