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ชื่อหนวยสมรรถนะ
2021 แตงหนาเพ่ือการถายทําภาพยนตรและโทรทัศน(มีแสงไฟประกอบ)
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : แตงหนาพิธีกร

หนวยยอย(Element) 2 : ตกแตงใบหนาเพ่ือการแสดง (มีแสงไฟประกอบ)

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

ชายหรือหญิง อายุ 15 - 40 ป ผูสนใจดานการแตงหนา

แตงหนาพิธีกร ผูรวมรายการ ผูแสดงบทตางๆ  เพ่ือการถายทําภาพยนตรและโทรทัศน ที่มีแสงไฟประกอบ

ทําความสะอาดใบหนา ปรับสีผิว และแตงหนา เพ่ือการถายทําภาพยนตร และโทรทัศน

ทําความสะอาดใบหนา ปกปดรอยดํา รอยแดง รองพ้ืนสีเขมและสีออน แกไขโครงสรางใบหนา แตงหนา 
คิ้ว ตา แกม และปาก ติดขนตาปลอม และ ปดขนตาดวยมาสคารา

ทําความสะอาดหนา ปกปดรอยดํา รอยแดง รองพ้ืนสีเขมและสีออน แกไขโครงสรางใบหนา แตงหนา คิ้ว
 ตา แกม และปาก ติดขนตาปลอม ดัดขนตา ปดขนตาดวยมาสคารา
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2021 แตงหนาเพ่ือการถายทําภาพยนตรและโทรทัศน(มีแสงไฟประกอบ)

หนวยยอย(Element)
2021.1 แตงหนาพิธีกร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ปกปดรอยดํา รอยแดงบนใบหนา
ข) สีรองพ้ืนถูกเลือกใหเหมาะสมกับแสงไฟ
ค) โครงสรางรูปใบหนาถูกแกไขดวยรองพ้ืนสีเขมและสีออน(Shading & Hi- Light) ใหเขากับแสงไฟ
ง) ลักษณะคิ้ว ตา แกม ปาก  ไดรับการตกแตงและแกไขดวยสี
จ) ขนตาไดรับการปดดวยมาสคารา

ขอบเขต (Range Statement)
1) การใชพูกันแตงหนา ฟองนํ้า พัฟท
2) การจับคูสีเขากับเคร่ืองแตงกาย
3) เทคนิคการรองพ้ืนชนิดตางๆ
4) เทคนิคการปดมาสคารา และดัดขนตา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ภาพบนเวทีจากมอนิเตอร

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ลักษณะรูปหนาแบบตางๆ
KE 2 ลร. 2 ลักษณะ ของคิ้ว ตา แกม และ ปากแบบตางๆ
KE 3 ลร. 3 ทฤษฎีแสง
KE 4 ลร. 4 องคประกอบของแสง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ภาพที่ถูกแพรทางโทรทัศน
2 ภาพที่ออกมาทางจอมอนิเตอร

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2021 แตงหนาเพ่ือการถายทําภาพยนตรและโทรทัศน(มีแสงไฟประกอบ)

หนวยยอย(Element)
2021.2 ตกแตงใบหนาเพ่ือการแสดง (มีแสงไฟประกอบ)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ใบหนาไดรับการทําความสะอาด พรอมทั้งลงครีมบํารุงผิวบนใบหนา
ข) ปรับความเรียบเนียนของผิวหนาดวยรองพ้ืนสีเดียวกับผิว แกไขรูปหนาดวยรองพ้ืนสีออน (Highlight) และ

รองพ้ืนสีเขม (shading)
ค) ลงสีตา สีแกม สีปาก ออนกวาปกติ ถาเปนแสงปกติ และอาจลงสีตา สีแกม สีปากเขมกวาปกติ  กรณี

แสงที่ใชมีผลทําใหสีที่ใชทาดูออนกวาสีเดิม (เทียบกับทฤษฎีสีกับแสง)
ง) ดัดขนตาใหงอนงาม พรอมทั้งปดมาสคาราสีนํ้าตาลเขม หรือสีดํา

ขอบเขต (Range Statement)
1) ตองรูเกี่ยวกับสภาพแสงที่ถายทําวาเปนกลางวันหรือกลางคืน ถายดวยแสงธรรมชาติ หรือแสงที่จัดขึ้น
2) ตองเขาใจทฤษฎีแสง แมสีแสง และชนิดของสีที่ตองเขมขึ้น เมื่อพบกับแสงสีใด และชนิดของสีที่ตอง

ออนลงเมื่อตองพบกับแสงสีใด
3) ตองทราบเกี่ยวกับเคร่ืองสําอางที่มีผลกับการแตงหนา เชน  เคร่ืองสําอางชนิดใดใชแลวใหผลออกมา

เปนมันวาว หรือดาน  ซึ่งจําเปนตองใชในบางฉากของภาพยนตร

หลักฐานการปฏิบัตงิานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เหมือนภาพตนแบบ

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 การแตงหนาประเภทธุรกิจบันเทิง
KE 2 ลร. 2 รูเร่ืองทฤษฎีแสงที่มีผลกระทบกับสี
KE 3 ลร. 3 ตองสามารถแตงหนาไปตามคาเรคเตอรของตัวละคร โดยเขาใจถึงบทบาทและเน้ือเร่ือง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 จําลองเหตุการณ และกําหนดบทบาทของตัวละครเพ่ือใหฝกปฏิบัติ
2 ทดสอบผานกลองวิดีโอที่มีการจัดแสงในประเภทตาง ๆ ไว  โดยตรวจสอบความถูกตองจากจอแสดงผล

(จอมอนิเตอร)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
2022 ตกแตงเพ่ือการแสดงละครเวที(มีแสงไฟประกอบ)
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : แตงหนาเพ่ือการแสดงวรรณกรรม

หนวยยอย(Element) 2 : แตงหนาเพ่ือการแสดงตามวัฒนธรรม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

ชายหรือหญิง อายุ 15  ปขึ้นไป อยูในวงการแสดงละคร

ทําความสะอาดใบหนา ปรับสีผิว แตงเนนใบหนา คิ้ว ตา แกม และปาก ติดขนตาปลอม และ ปดขนตา
ดวยมาสคารา ตามลักษณะการแสดงตางๆ

การทําความสะอาดใบหนา ปรับสีผิว และแตงหนา เพ่ือการแสดงละครเวที

ทําความสะอาดใบหนา ปรับสีผิว แตงเนนใบหนา คิ้ว ตา แกม และปาก ติดขนตาปลอม และ ปดขนตา
ดวยมาสคารา ตามลักษณะการแสดงวรรณกรรม

ทําความสะอาดใบหนา ปรับสีผิว แตงเนนใบหนา คิ้ว ตา แกม และปาก ติดขนตาปลอม และ ปดขนตา
ดวยมาสคารา ตามลักษณะการแสดงตามวัฒนธรรม
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2022 ตกแตงเพ่ือการแสดงละครเวที(มีแสงไฟประกอบ)

หนวยยอย(Element)
2022.1 แตงหนาเพ่ือการแสดงวรรณกรรม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผิวหนาไดรับการทําความสะอาด พรอมทั้งลงครีมบํารุง
ข) สีผิวถูกปรับโดยเลือกรองพ้ืนที่มีสีออนกวาผิวจริง 1 ขั้น
ค) โครงสรางของใบหนา คิ้ว ตา แกมและปากเนนใหเกิดมิติที่ชัดเจนโดยใชรองพ้ืนสีออนกวา

รองพ้ืนที่ลงใบหนาเพ่ือใหเกิดแสงและรองพ้ืนที่เขมเพ่ือใหเกิดเงา
ง) คิ้ว ตา แกมและ ปากลงสี ใหชัดเจน ตากับปากจะตองเนนใหชัดโดยการเขียนอายไลเนอร และ

ลิบไลเนอร รวมถึงตองใสขนตาปลอม  ทั้งน้ีใหเปนไปตามเร่ืองราวของละครที่จัดแสดงเปนหลัก เชน
บัลเลต ก็ตองแตงใหเปนรูปแบบและลักษณะตามแบบบัลเลต เปนตน

ขอบเขต (Range Statement)
1) รูเทคนิคในการแตงหนารูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับละครเวทีทุกประเภท  เชน งิ้ว บัลเลต นาฏศิลป

หรือโขน  เปนตน
2) ตองเขาใจทฤษฎีแสง แมสีแสง และชนิดของสีที่ตองเขมขึ้น เมื่อพบกับแสงสีใด และชนิดของสีที่ตอง

ออนลงเมื่อตองพบกับแสงสีใด
3) ตองมีความรูเร่ืองทฤษฎีแสงเงา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เหมือนภาพตนแบบ

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 การแตงหนาประเภทธุรกิจบันเทิง
KE 2 ลร. 2 ทฤษฎีแสงที่มีผลกระทบกับสี
KE 3 ลร. 3 ความรูเร่ืองแสงเงา
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ตรวจสอบการแตงหนาตามตนแบบจากภาพถายหรือการสาธิต
2 ทดสอบโดยการตรวจสอบกับแสงสีที่กําหนดขึ้นมาและดูดวยตาเปลาในระยะไกล หรือรวมกับ

จอแสดงผล

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

รูปแบบการแตงหนาตามประเภทของละครเวที   เชน บัลเลต หรือ โขน เปนตน

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2022 ตกแตงเพ่ือการแสดงละครเวที(มีแสงไฟประกอบ)

หนวยยอย(Element)
2022.2 แตงหนาเพ่ือการแสดงตามวัฒนธรรม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ใบหนาผูรับการบริการไดรับการปกปดดวยรองพ้ืนสําหรับการปกปด
ข) สีรองพ้ืนถูกเลือกใหขาวกวาสีปกติ
ค) โครงสรางหนาถูกแกไขดวยรองพ้ืน สีเขม ออน และสีตาง ๆ ตามวัฒนธรรม
ง) ลักษณะคิ้ว ตา แกม และปาก ไดรับการตกแตงดวยสีตาง ๆ ตามวัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ 

ขอบเขต (Range Statement)
1) การใชพูกันแตงหนา ฟองนํ้า พัฟฟ
2) การลงนํ้าหนักของสีคิ้ว ตา แกม ปาก
3) การลงเสนที่แมนยํา
4) วิธีการติดขนตาปลอม บนและลาง

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เหมือนภาพตนแบบ
PE 2   ลป. 2 ตัวอยางของจริง

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 การแตงหนาพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 การวาดลายเสน
KE 3 ลร. 3 แสงไฟบนเวที
KE 4 ลร. 4 ขนาดของเวที

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สอบถามความพึงพอใจของผูกํากับเวที
2 สอบถามความพึงพอใจของผูแสดง
3 ตรวจผลงานการแตงหนา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
2023 ตกแตงผิวหนาและผิวกายดวยเทคนิคพิเศษ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ตกแตงผิวหนาและผิวกายดวยเทคนิคพิเศษในการแสดงและโฆษณา (Special Effect) เบ้ืองตน

หนวยยอย(Element) 2 : ตกแตงลวดลายบนผิวหนาและผิวกายเพ่ือการแสดงและโฆษณา 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

ชายหรือหญิง อายุ 18  ปขึ้นไป สามารถตกแตงและวาดลายเสน

ทําความสะอาดผิวหนาและผิวกาย ตกแตงดวยเทคนิคพิเศษ ตกแตงดวยพูกันและอุปกรณพนสี

การตกแตงผิวหนาและผิวกายดวยเทนิคพิเศษ และการตกแตงลวดลายบนผิวหนาและผิวกาย เพ่ือการ
แสดงและโฆษณา

ทําความสะอาดผิวหนาและผิวกาย เตรียมแวกซ ลงกาว อาย พุตตี้ วาดและตกแตงสี

ทําความสะอาดผิวหนาและผิวกาย ตกแตงสีผิวหนาและผิวกายดวยพูกันและอุปกรณพนสี
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2023 ตกแตงผิวหนาและผิวกายดวยเทคนิคพิเศษ

หนวยยอย(Element)
2023.1 ตกแตงผิวหนาและผิวกายดวยเทคนิคพิเศษในการแสดงและโฆษณา (Special Effect) เบื้องตน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผิวหนาและผิวกายบริเวณที่ตองการตกแตงไดรับการทําความสะอาด
ข) บาดแผลไดรับการเตรียมโดยการปนแวกซ
ค) กาว อาย พุตตี้(Eye Putti) ไดรับการลงบนเน้ือแวกซ
ง) แวกซลูบรีแดนทไดรับการลงบนเน้ือแวกซเพ่ือใหผิวของแวกซเนียน
จ) เน้ือแวกซถูกตกแตงสีตางๆ เพ่ือใหบาดแผลสมจริง

ขอบเขต (Range Statement)
1) ตองมีความรูเร่ืองการใชอุปกรณสําหรับทําเทคนิคพิเศษตาง ๆ
2) ตองมีความเขาใจในบาดแผลที่จะเกิดในสวนตาง ๆ ของรางกาย
3) ตองมีความเขาใจในบาดแผลตาง ๆ  

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ภาพตนแบบ

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ชนิดและลักษณะบาดแผลบนสวนตางๆของรางกาย
KE 2 ลร. 2 การเลือกใชวัสดุ และอุปกรณในการตกแตงบาดแผลดวยเทคนิคพิเศษ
KE 3 ลร. 3 การจับคูสี
KE 4 ลร. 4 การตกแตงผิวหนา และผิวกายดวยเทคนิคพิเศษในการแสดงและโฆษณา

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ตรวจผลงานจากภาพที่ถูกแพรทางส่ือตางๆและภาพตนแบบ
2 ตรวจจากผลงานสําเร็จ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2023 ตกแตงผิวหนาและผิวกายดวยเทคนิคพิเศษ

หนวยยอย(Element)
2023.2 ตกแตงลวดลายบนผิวหนาและผิวกายเพ่ือการแสดงและโฆษณา 
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผิวหนาและผิวกายไดรับการทําความสะอาด
ข) ผิวหนาและผิวกายไดรับการบํารุงจากเคร่ืองสําอางสําหรับผิวหนา ผิวกาย
ค) ใบหนาและผิวกายไดรับการแตงแตมสีตาง ๆ ดวยพูกันตามแบบที่กําหนด
ง) ใบหนาและผิวกายไดรับการแตงแตมสีดวยอุปกรณการพนสี (Air brush)ตามแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) คุณสมบัติของสีที่ใชสําหรับผิวหนาและผิวกาย
2) ลวดลายที่ระบายตองมีแสงเงา
3) วิธีการใชอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เหมือนภาพตนแบบ
PE 2  ลป. 2 ภาพผลงาน
PE 3  ลป. 3 ตัวอยางผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 การแตงหนาพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 องคประกอบของแสง
KE 3 ลร. 3 ความรูทางดานศิลปะและการวาดภาพขั้นพ้ืนฐาน
 KE 4   ลร. 4  หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการตกแตงลวดลายบนผิวหนา และผิวกายเพ่ือการแสดงและโฆษณา

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 ตรวจผลงานสําเร็จ
3 ตรวจผลงานจากส่ือที่แพรภาพออกมา

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)



99

ชื่อหนวยสมรรถนะ
2024 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : จัดเตรียมและดูแลเคร่ืองมือ อุปกรณ

หนวยยอย(Element) 2 : จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ

หนวยยอย(Element) 3 : จัดเตรียมและดูแลพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

       บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงาม

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และ พ้ืนที่ปฏิบัติงานกอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ
เคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และ พ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

จัดเตรียม ดูแลรักษา จัดเก็บ เคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณ และ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการ
ทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ ผลิตภัณฑ ระหวางการทํางานและเมื่องาน
เสร็จ

        เตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและ
เมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2024 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
2024.1 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ อุปกรณไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) เคร่ืองมือ อุปกรณไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) เคร่ืองมือ อุปกรณมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา
ง) เคร่ืองมือ อุปกรณมีสภาพปลอดภัยในการใชงานและถูกสุขลักษณะจากการเตรียมและดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1)

2) จํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณ ที่จัดเตรียม

 

                                  หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):

PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน/บันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 เคร่ืองมือ อุปกรณพรอมใชงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง
KE 2 ลร. 2

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 หลักฐานการบันทึกการปฏิบัติงาน 

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือ
การแสดง
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2024 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
2024.2 จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผลิตภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) ผลิตภัณฑไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) ผลิตภัณฑมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
2) จํานวนผลิตภัณฑที่จัดเตรียม

 

                                  หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):

PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน/บันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลิตภัณฑพรอมใชงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักการใชผลิตภัณฑในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 หลักฐานการบันทึกการปฏิบัติงาน 

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
202 บริการตกแตงสีสันบนใบหนาและผิวกายเพ่ือการแสดง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2024 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
2024.3 จัดเตรียมและดูแลพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) พ้ืนที่ปฏิบัติงานไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา
ค) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพปลอดภัยและถูกสุขอนามัยจากการเตรียมและดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) พ้ืนที่ปฏิบัติงานสะอาด ปลอดภัยในการใชงาน ถูกสุขลักษณะ
2) พ้ืนที่ปฏิบัติงานเพียงพอ

                                  หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):

PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน/บันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 พ้ืนที่ปฏิบัติงานพรอมใชงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักการจัดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
KE 2 ลร. 2 หลักการความปลอดภัยและสุขอนามัยของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 บันทึกการใชพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

หนวยยอย (Element of Competence)




