
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาทีห่ลกั 
(Key Functions) 

301 
บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3011 ทําความสะอาดผิวพรรณบนใบหนา
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไป ชางผม ผูรักการบริการ ผูสนใจดานความงาม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : เลือกผลิตภัณฑทําความสะอาด
สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ วิเคราะหสภาพผิวของลูกคา สอบถามความตองการของลูกคา

เพ่ือพรอมที่จะรับการทําความสะอาด

หนวยยอย(Element) 2 : ทําความสะอาดใบหนา
สามารถทําความสะอาดผิวหนาไดอยางถูกวิธี

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        เลือกผลิตภัณฑในการทําความสะอาดใบหนา และทําความสะอาดใบหนาไดถูกวิธี
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3011  ทําความสะอาดผิวพรรณบนใบหนา

หนวยยอย(Element)
3011.1 เลือกผลิตภัณฑทําความสะอาด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพผิวหนาของลูกคาไดรับการวิเคราะหใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑทําความสะอาดตามสภาพผิว
ค) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับเลือกใช
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บริเวณใบหนา ลําคอ จนถึงเนินทรวงอก
2) ใชผลิตภัณฑที่สกัดจากธรรมชาติ / หรือผลิตภัณฑสังเคราะห

 

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน/บันทึกการทํางาน

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางผิวหนาและสรีระวิทยาบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 วิธีการวิเคราะหสภาพผิว
KE 3 ลร. 3 ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวพรรณบนใบหนา และวิธีใช

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจหลักฐานการบันทึกการปฏิบัติงาน 
3 สอบถามความพึงพอใจลูกคา
4 สอบขอเขียน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3011  ทําความสะอาดผิวพรรณบนใบหนา

หนวยยอย(Element)
3011.2 ทําความสะอาดใบหนา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพผิวหนาของลูกคาไดรับการประเมินพรอมที่จะทําความสะอาด 
ค) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับการทําความสะอาด
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ
ฉ) ลูกคารับบริการทําความสะอาดใบหนาตามขั้นตอน (ดวยครีมลาง นํ้านมลาง สบูหรือโฟมลาง โลช่ันเช็ด)

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บริเวณใบหนา ลําคอ จนถึงเนินทรวงอก
2) ใชผลิตภัณฑที่สกัดจากธรรมชาติ
3) ใชผลิตภัณฑที่สังเคราะห
4) ใชมือ อุปกรณ และเคร่ืองมือในการทําความสะอาดผิวหนา
 

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน/บันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหนา

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางผิวหนาและสรีระวิทยาของใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการทําความสะอาดผิวหนา (ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการเลือกใชผลิตภัณฑสังเคราะห/ธรรมชาติใหเหมาะสม
KE 4 ลร. 4 การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือสําหรับการทําความสะอาด
KE 5 ลร. 5 เทคนิคการทําความสะอาด (การลางดวยครีม นํ้านมลาง สบูหรือโฟม การเช็ดดวยโลชั่น)

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจหลักฐานบันทึกการปฏิบัติงาน 
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

  

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3012 บํารุงรักษาผิวพรรณบนใบหนา
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ทําความสะอาดใบหนา

หนวยยอย(Element) 2 : ขัดหนา

หนวยยอย(Element) 3 : นวดหนา

หนวยยอย(Element) 4 : พอกหนา

หนวยยอย(Element) 5 : มารคหนา

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

       บุคคลทั่วไป ชางผม ผูรักการบริการ ผูสนใจในดานความงาม การศึกษาขั้นตํ่า มธัยมปที่ 3
 มีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี ไมเปนโรคติดตอ

        ปฏิบัติงานนวดหนาดวยผลิตภัณฑและวัสดุใหเหมาะสมกับสภาพผิวที่ไดรับการประเมินอยางถูกตอง

        ปฏิบัติงานพอกหนาดวยผลิตภัณฑและวัสดุใหเหมาะสมกับสภาพผิวที่ไดรับการประเมินอยาง
ถูกตอง

        ปฏิบัติงานมารคหนาดวยผลิตภัณฑและวัสดุใหเหมาะสมกับสภาพผิวที่ไดรับการประเมินอยาง
ถูกตอง

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การทําความสะอาดใบหนาเพ่ือปฏิบัติขั้นตอนการขัดหนา นวดหนา พอกหนา ตามความเหมาะสม
ของลักษณะ/สภาพผิวหนา

        สามารถทําความสะอาดผิวหนาเพ่ือใหผิวมีสภาพพรอมรับการปฏิบัติในการบํารุงรักษาขั้นตอไป

        ปฏิบัติงานขัดหนาดวยผลิตภัณฑและวัสดุใหเหมาะสมกับสภาพผิวที่ไดรับการประเมินอยางถูกตอง
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3012 บํารุงรักษาผิวพรรณบนใบหนา

หนวยยอย(Element)
3012.1 ทําความสะอาดใบหนา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพผิวหนาของลูกคาไดรับการประเมินพรอมที่จะทําความสะอาด 
ค) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับการทําความสะอาด
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ
ฉ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอน (ทําความสะอาดดวยครีมลาง นํ้านมลาง สบูหรือโฟมลาง โลช่ันเช็ด)

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บริเวณใบหนา ลําคอ จนถึงเนินทรวงอก
2) ใชผลิตภัณฑที่สกัดจากธรรมชาติ
3) ใชผลิตภัณฑที่สังเคราะห
4) ใชมือ อุปกรณ และเคร่ืองมือในการทําความสะอาดผิวหนา
 

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

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

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางผิวหนาและสรีระวิทยาของใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการทําความสะอาดผิวหนา (ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 3 ลร. 3 เทคนิคเลือกใชผลิตภัณฑสังเคราะห/ธรรมชาติใหเหมาะสม
KE 4 ลร. 4 เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ สําหรับการทําความสะอาด
KE 5 ลร. 5 เทคนิคการทําความสะอาด (การลางดวยครีม นํ้านมลาง สบูหรือโฟม การเช็ดดวยโลชั่น)

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจหลักฐานการบันทึกการปฏิบัติงาน 
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3012 บํารุงรักษาผิวพรรณบนใบหนา

หนวยยอย(Element)
3012.2 ขัดหนา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพผิวหนาของลูกคาไดรับการประเมินพรอมที่จะทําการขัดหนา
ค) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับการขัดหนา
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ
ฉ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอนการขัดหนา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บริเวณใบหนา ยกเวนรอบดวงตา
2) ใชผลิตภัณฑที่สกัดจากธรรมชาติ (สมุนไพร)
3) ใชผลิตภัณฑสารสังเคราะห (ครีม นํ้านม เจลขัด)
4) ใชมือ อุปกรณ และเคร่ืองมือขัดหนา
 

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

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

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางผิวหนาและสรีระวิทยาบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการขัดหนา (ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการเลือกใชผลิตภัณฑสังเคราะห/ธรรมชาติไดถูกตอง
KE 4 ลร. 4 เลือกวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือสําหรับการขัดหนา
KE 5 ลร. 5 สุขอนามัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจหลักฐานการบันทึกการปฏิบัติงาน 
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3012 บํารุงรักษาผิวพรรณบนใบหนา

หนวยยอย(Element)
3012.3 นวดหนา (ซํ้า3021.1)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพผิวหนาของลูกคาไดรับการวิเคราะหผิวพรอมที่จะทําการนวดหนา
ค) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับการนวดหนา
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ
ฉ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอน( ทําความสะอาดหนา นวดหนา พอกหนา มารคหนาและบํารุงผิวหนา )

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บริเวณใบหนาจรดลําคอถึงเนินอก
2) ใชผลิตภัณฑสังเคราะห (ครีม เจลและนํ้ามัน)
3) ใชผลิตภัณฑสกัดจากธรรมชาติ (สมุนไพร)
4) ใชมือนวด / อุปกรณและเคร่ืองมือในการนวด 
 

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

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

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางผิวหนาและสรีระวิทยาบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการนวดหนา (ขอปฏิบัติและขอหามในการนวด )
KE 3 ลร.3 เทคนิคการทําความสะอาด การนวดหนา การพอกหนา การมารคหนาและการบํารุงผิวหนา
KE 4 ลร.4 เทคนิคการเลือกใชผลิตภัณฑสังเคราะห/ผลิตภัณฑธรรมชาติไดถูกตอง
KE 5 ลร. 5 การเลือกวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือสําหรับการนวดหนา
KE 6 ลร. 6 สุขอนามัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจหลักฐานบันทึกการปฏิบัติงาน 
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3012 บํารุงรักษาผิวพรรณบนใบหนา

หนวยยอย(Element)
3012.4 พอกหนา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพผิวหนาของลูกคาไดรับการวิเคราะหผิวพรอมที่จะทําการพอกหนา
ค) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับการพอกหนา
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ
ฉ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอนการพอกหนา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บริเวณใบหนา ยกเวนรอบดวงตา บริเวณริมฝปาก และรูจมูก
2) ใชผลิตภัณฑที่สกัดจากธรรมชาติ (สมุนไพร)
3) ใชผลิตภัณฑสังเคราะห (ครีม โคลน สาหราย ฯลฯ)
  
 

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

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

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางผิวหนาและสรีระวิทยาบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการพอกหนา (ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 3 ลร. 3 เทคนิคเลือกใชผลิตภัณฑสังเคราะห/ธรรมชาติไดถูกตอง
KE 4 ลร. 4 การเลือกวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือสําหรับการพอกหนา
KE 5 ลร. 5 สุขอนามัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจหลักฐานบันทึกการปฏิบัติงาน 
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3012 บํารุงรักษาผิวพรรณบนใบหนา

หนวยยอย(Element)
3012.5 มารคหนา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และเจาหนาที่เตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพผิวหนาของลูกคาไดรับการวิเคราะหผิวพรอมที่จะทําการมารคหนา
ค) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
ง) ลูกคาพรอมรับบริการ
จ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอนการมารคหนา
 

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บริเวณใบหนา ยกเวนรูจมูก
2) ใชผลิตภัณฑสารสกัดจากธรรมชาติ 
3) ใชผลิตภัณฑจากสารสังเคราะห  
  
 

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

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

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางผิวหนาและสรีระวิทยาบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการมารคหนา (ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการเลือกใชผลิตภัณฑสังเคราะห/ธรรมชาติไดถูกตอง
KE 4 ลร. 4 การเลือกวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือสําหรับการมารคหนา
KE 5 ลร. 5 สุขอนามัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน และเทคนิคการมารคหนา
2 ตรวจหลักฐานการบันทึกการปฏิบัติงาน 
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3013 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)

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ
เคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ พ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการ
ทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ ผลิตภัณฑ ระหวางการทํางานและเมื่องาน
เสร็จ

       บุคคลทั่วไป ชางผม ผูรักการบริการ ผูสนใจในดานความงาม การศึกษาขั้นตํ่าระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3  มีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี และไมเปนโรคติดตอ

        เตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางาน
และเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3013 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3013.1 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

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

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการความงามผิวพรรณบนใบหนา
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 ในการบริการความงามผิวพรรณบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3013 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3013.2 จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผลิตภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) ผลิตภัณฑไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) ผลิตภัณฑมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการความงามผิวพรรณบนใบหนา
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 หลักการใชผลิตภัณฑในการบริการความงามผิวพรรณบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
301 บริการความงามผิวพรรณบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3013 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3013.3 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 ตรวจบันทึกการใชพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

หนวยยอย (Element of Competence)




