
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาทีห่ลกั 
(Key Functions) 

302 
บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3021 นวดเพ่ือความงามของผิวพรรณ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป :

เนื้อหา :

หนวยยอย(Element) 1 : นวดหนา

หนวยยอย(Element) 2 : นวดตัว

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

       ผูที่มีความสนใจ การศึกษาขั้นตํ่าระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี 
และไมเปนโรคติดตอ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดหนาลูกคาตามขั้นตอนที่
ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดตัวลูกคาตามขั้นตอนที่
ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดตามขั้นตอนที่ถูกตอง ดูแล
รักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3021 นวดเพ่ือความงามของผิวพรรณ

หนวยยอย(Element)
3021.1 นวดหนา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ อุปกรณ เครืองมือ และเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับการนวดหนา
ค) สภาพใบหนาลูกคาไดรับการวิเคราะหพรอมที่จะนวด
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ
ฉ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอน (ทําความสะอาดหนา นวดหนา  พอก/มารคหนา บํารุงหนา)

ขอบเขต (Range Statement)
1) บริเวณใบหนาจรดลําคอถึงเนินอก
2) ใชผลิตภัณฑสังเคราะห (ครีม, เจล, นํ้ามัน)
3) ใชผลิตภัณฑสกัดจากธรรมชาติ (สมุนไพร) 
4) ใชมือนวด / อุปกรณและเคร่ืองมือในการนวดหนา

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 (ขอปฏิบัติและขอหามในการนวดหนา)
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการทําความสะอาดหนา การนวดหนา การพอกหนา/การมารคหนาและการบํารุงผิวหนา)
KE 4 ลร. 4 การเลือกใชผลิตภัณฑสังเคราะห/ธรรมชาติตามสภาพผิวหนา
KE 5 ลร. 5 เลือกใชวัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับนวดหนา
KE 6 ลร. 6 สุขอนามัย

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3021 นวดเพ่ือความงามของผิวพรรณ

หนวยยอย(Element)
3021.2 นวดตัว
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ อุปกรณและเจาหนาที่ไดจัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพรางกายลูกคาไดรับการวิเคราะหและพรอมทําการนวดตัว
ค) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนที่ไดรับจากเจาหนาที่
ง) ลูกคาพรอมรับการบริการ
จ) ลูกคาไดรับบริการตามขั้นตอน (ทําความสะอาดผิวตัว อบผิวตัว นวดผิวตัว ขัดผิวตัว พอก/มารคผิวตัว

 อาบนํ้าแร แชนํ้านม/บํารุงผิว)

ขอบเขต (Range Statement)
1) นวดตัว ตั้งแตลําคอจรดปลายเทา
2) ใชผลิตภัณฑ (ครีม, นํ้ามัน)
3) ใชมือ เคร่ืองมือ อุปกรณในการนวดตัว 

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

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

KE 1 ลร. 1 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษยเบ้ืองตน (เนนระบบผิวหนังและระบบไหลเวียน)
KE 2 ลร. 2 หลักการนวดตัวเพ่ือความงามผิวพรรณ (ขอปฏิบัติและขอควรระวังตางๆ)
KE 3 ลร. 3 เทคนิค(ทําความสะอาดผิว  ขัดผิว  อบสมุนไพร/ซาวนา พอกผิว มารคผิว แชนํ้าแร/นํ้านม)
KE 4 ลร. 4 การเลือกใชผลิตภัณฑ/วัสดุ อุปกรณ สําหรับการนวดตัว
KE 5 ลร. 5 การปฐมพยาบาลเบื้องตน /กฏหมายที่เกี่ยวของตางๆ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 การสังเกตและทดสอบการปฏิบัติงาน
2 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา
3 สอบขอเขียน

                                             หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3022 นวดเพ่ือการผอนคลาย
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป :

เนื้อหา :

หนวยยอย(Element) 1 : นวดแผนไทย

หนวยยอย(Element) 2 : นวดศีรษะ

หนวยยอย(Element) 3 : นวดดวยนํ้ามัน

หนวยยอย(Element) 4 : นวดเทา

หนวยยอย(Element) 5 : นวดสปาเทา

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

       ผูที่มีความสนใจ การศึกษาขั้นตํ่าระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี 
และไมเปนโรคติดตอ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดแผนไทยลูกคาตาม
ขั้นตอนที่ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดศีรษะลูกคาตามขั้นตอนที่
ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดลูกคาดวยนํ้ามันตาม
ขั้นตอนที่ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดเทาลูกคาตามขั้นตอนที่
ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดสปาเทาลูกคาตามขั้นตอน
ที่ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการนวดตามขั้นตอนที่ถูกตอง ดูแล
รักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 นวดเพ่ือการผอนคลาย

หนวยยอย(Element)
3022.1 นวดแผนไทย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเจาหนาที่เตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพรางกายลูกคาไดรับการวิเคราะหพรอมที่จะนวดแผนไทย
ค) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
ง) ลูกคาพรอมรับบริการ
จ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอน  

ขอบเขต (Range Statement)
1) นวดแผนไทยทั่วรางกาย (ศีรษะ คอ บา ไหล หลัง เอว สะโพก แขน มือ ขา เทา)
2) นวดแผนไทยแบบผอนคลาย

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน/บันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการนวดแผนไทย ทาทางของผูนวด และผูถูกนวด
PE 3 ลป. 3 ตําแหนงของกลามเน้ือที่นวด

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

KE 1 ลร. 1 กายวิภาคศาสตร และสรีระวิทยาของรางกายมนุษยเบ้ืองตน (ทฤษฎีเสนสิบ)
KE 2 ลร. 2 ประวัติการนวดแผนไทย
KE 3 ลร. 3 การดูแลลูกคาและการสงตอ
KE 4 ลร. 4 ศีลธรรม จรรยาวิชาชีพ และกฏหมายที่เกี่ยวของ
KE 5 ลร. 5 หลักการนวดไทย (ขอปฏิบัติ และขอหามในการนวด)
KE 6 ลร. 6 เลือกใชวัสดุ อุปกรณ สําหรับการนวดไทย

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 นวดเพ่ือการผอนคลาย

หนวยยอย(Element)
3022.2 นวดศีรษะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเจาหนาที่เตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพรางกายลูกคาไดรับการวิเคราะหพรอมที่จะนวดศีรษะ
ค) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
ง) ลูกคาพรอมรับบริการ
จ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอนนวดเฉพาะจุดที่ศีรษะ

ขอบเขต (Range Statement)
1) นวดเฉพาะบริเวณศีรษะ
2) นวดดวยมือ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน 
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการนวด เทคนิคการใชน้ิว การวางน้ิว การลงนํ้าหนัก ตําแหนงที่กด 

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

KE 1 ลร. 1 กายวิภาคศาสตรศีรษะและคอ
KE 2 ลร. 2 กดจุดศีรษะตามแบบอยุรเวท อินเดีย
KE 3 ลร. 3 กดจุดศีรษะตามการนวดแผนไทย
KE 4 ลร. 4 ขอหาม ขอควรระวังในการนวดศีรษะ
KE 5 ลร. 5 จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
KE 6 ลร. 6 บุคลิกภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน
KE 7 ลร. 7 สุขอนามัย การตอนรับลูกคา กฎหมายและ พรบ. เกี่ยวกับการใหบริการ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่นวดและเทคนิคการนวดศีรษะ
2 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา (อริยาบถของลูกคา)
3 ตรวจหลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 นวดเพ่ือการผอนคลาย

หนวยยอย(Element)
3022.3 นวดดวยน้ํามัน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และเจาหนาที่เตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพรางกายลูกคาไดรับการวิเคราะหพรอมที่จะนวดดวยนํ้ามัน
ค) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
ง) ลูกคาพรอมรับบริการ
จ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอนการนวดนํ้ามัน

ขอบเขต (Range Statement)
1) นวดรางกาย ตั้งแต ลําคอ หลัง หนาอก หนาทอง สะโพก ขา แขน มือและเทา
2) ใชผลิตภัณฑนํ้ามัน พืช สมุนไพรธรรมชาติ และนํ้ามันหอมระเหย

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

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

KE 1 ลร. 1 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของรางกายมนุษยเบ้ืองตน
KE 2 ลร. 2 หลักการนวด ( ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 3 ลร. 3 การเลือกใชผลิตภัณฑเหมาะสมตามความตองการ
KE 4 ลร. 4 จรรยาบรรณวิชาชีพ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
KE 5 ลร. 5 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
KE 6 ลร. 6 กฎหมายที่เกี่ยวของ
KE 7 ลร. 7 สุขอนามัย
KE 8 ลร. 8 การตอนรับ
KE 9 ลร. 9 การเลือกใชนํ้ามัน (ที่มา ประเภท การสกัด สรรพคุณ เทนิคการผสม การเลือกใช และวิธีการใช)

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการนวดดวยนํ้ามัน
2 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา
3 ตรวจหลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 นวดเพ่ือการผอนคลาย

หนวยยอย(Element)
3022.4 นวดเทา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณและเจาหนาที่ เตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) สภาพรางกายลูกคาไดรับการวิเคราะหพรอมที่จะนวด
ค) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
ง) ลูกคาพรอมรับบริการ
จ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอนการนวดเทา (ทําความสะอาด/นวดเทา)

ขอบเขต (Range Statement)
1) เทา และขาตั้งแตใตหัวเขา
2) ใชกดนวดดวยมือ
3) เพ่ือการผอนคลาย

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

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

KE 1 ลร. 1 กายวิภาคศาสตรสรีระวิทยาของมนุษยเบ้ืองตน
KE 2 ลร. 2 กายวิภาคเทา จุดสะทอนสําคัญบนฝาเทาที่สงผลตออวัยวะอื่น ๆ  26 จุด
KE 3 ลร. 3 ประวัติความเปนมาของวิชานวดเทา
KE 4 ลร. 4 หลักการนวดเทา (ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 5 ลร. 5 วิธีการนวดเทา (วิธีเหมาะสม เขตสะทอนถูกตอง ความแรงและเวลาควบคุมไดดี)
KE 6 ลร. 6 การปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายและระเบียบที่ควรรูเบ้ืองตน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนการนวดเทา 
2 สอบขอเขียน
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา 

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 นวดเพ่ือการผอนคลาย

หนวยยอย(Element)
3022.5 นวดสปาเทา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณและเจาหนาที่ เตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) ผลิตภัณฑที่ใชถูกจัดเตรียมไวสําหรับการนวด
ค) สภาพรางกายลูกคาไดรับการวิเคราะหพรอมที่จะนวดฝาเทา
ง) ลูกคาเลือกบริการจากขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนาที่
จ) ลูกคาพรอมรับบริการ
ฉ) ลูกคารับบริการตามขั้นตอนการนวดฝาเทา (ทําความสะอาดเทา/ขัดเทา/แชเทา/พอกเทา/นวดเทา)

ขอบเขต (Range Statement)
1) เทา และขาตั้งแตใตหัวเขา
2) ผลิตภัณฑที่ใชสกัดจากธรรมชาติ
3) ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารสกัดจากสารสังเคราะห (ครีมนวด ครีมขัด ครีมพอก นํ้าแร นํ้านม เกลือ)
4) บํารุง ผอนคลาย
5) ใชกดนวดดวยมือ

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

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

KE 1 ลร. 1 กายวิภาคศาสตรสรีระวิทยาของมนุษยเบ้ืองตน
KE 2 ลร. 2 กายวิภาคเทา จุดสะทอนสําคัญบนฝาเทาที่สงผลตออวัยวะอื่น ๆ  26 จุด
KE 3 ลร. 3 ประวัติความเปนมาของวิชานวดเทา
KE 4 ลร. 4 หลักการนวดเทา (ขอหาม ขอควรระวัง)
KE 5 ลร. 5 วิธีการนวดฝาเทา (ทําความสะอาด ขัดเทา แชเทา พอกเทา นวดเทา)
KE 6 ลร. 6 การปฐมพยาบาลเบื้องตน  
KE 7 ลร. 7 กฎหมายและระเบียบที่ควรรูเบ้ืองตน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา 

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3023 เลือกใชสุคนธบําบัดเพ่ือผอนคลาย
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป :

เนื้อหา :

หนวยยอย(Element) 1 : ผสมสูตรนํ้ามันหอมระเหย

หนวยยอย(Element) 2 : ใชนํ้ามันหอมระเหย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

       ผูที่มีความสนใจ การศึกษาขั้นตํ่าประถมศึกษาปที่ 6 มีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี และ
ไมเปนโรคติดตอ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการผสมสูตรนํ้ามันหอมระเหยตาม
ขั้นตอนที่ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการใชนํ้ามันหอมระเหยกับลูกคา
ตามขั้นตอนที่ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  และผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ปฏิบัติการผสมสูตรและใชนํ้ามันหอม
ระเหยตามขั้นตอนที่ถูกตอง ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3023 เลือกใชสุคนธบําบัดเพ่ือผอนคลาย

หนวยยอย(Element)
3023.1 ผสมสูตรน้ํามันหอมระเหย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณและเจาหนาที่จัดเตรียมตรงตามวิธีการใชงาน
ข) นํ้ามันหอมระเหย 5 ประเภทไดถูกผสม (ดื่มกิน ทา นวด ดม แช)
ค) นํ้ามันหอมระเหย สรรพคุณ 3 ชนิดไดถูกผสม (ผอนคลาย ทําใหสดชื่น นอนหลับ)

ขอบเขต (Range Statement)
1) นํ้ามันหอมระเหย 5 ประเภทมีสรรพคุณ 3 ชนิด
2) เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการผสม

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

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

KE 1 ลร. 1 พืชสมุนไพรที่นํามาใชทํานํ้ามันหอมระเหย
KE 2 ลร. 2 หลักการสกัดนํ้ามันหอมระเหย
KE 3 ลร. 3 หลักการผสมนํ้ามันหอมระเหย
KE 4 ลร. 4 หลักการใชนํ้ามันหอมระเหย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบจากการปฏิบัติ 
2 สอบขอเขียน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3023 เลือกใชสุคนธบําบัดเพ่ือผอนคลาย

หนวยยอย(Element)
3023.2 ใชน้ํามันหอมระเหย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบและเจาหนาที่ จัดเตรียมตรงตามวิธีการ 
ข) ลูกคารับบริการนํ้ามันหอมระเหย 5 ประเภทตรงตามวิธีการใช
ค) ลูกคารับบริการนํ้ามันหอมระเหย  สรรพคุณครบ 3 ชนิด ตรงตามวิธีการใช

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชกับรางกายทั้งภายในและภายนอก

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

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

KE 1 ลร. 1 พืชสมุนไพรที่นํามาใชทํานํ้ามันหอมระเหย
KE 2 ลร. 2 หลักการใชนํ้ามันหอมระเหย (สูดดม ทา นวด ดื่มกิน แช)

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ทดสอบการปฏิบัติงาน 
2 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3024 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 ระหวางการทํางานและเมื่อ
งานเสร็จ

            ผูที่มีความสนใจ การศึกษาขั้นตํ่าประถมศึกษาปที่ 6 มีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี 
และไมเปนโรคติดตอ บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงามผิวพรรณ

        เตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางาน
และเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3024 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3024.1 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 ในการบริการความงามผิวพรรณบนรางกาย
2) จํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณ ที่จัดเตรียม

 

he 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 ในการบริการความงามผิวพรรณบนรางกาย
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):



130

หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3024 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3024.2 จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผลิตภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) ผลิตภัณฑไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) ผลิตภัณฑมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการความงามผิวพรรณบนรางกาย
2) จํานวนผลิตภัณฑที่จัดเตรียม

 

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 หลักการใชผลิตภัณฑในการบริการความงามผิวพรรณบนรางกาย
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 บริการความงามผิวพรรณบนรางกาย

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3024 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3024.3 จัดเตรียมและดูแลพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) พ้ืนที่ปฏิบัติงานไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา
ค) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพปลอดภัยและถูกสุขอนามัยจากการเตรียมและดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) พ้ืนที่ปฏิบัติงานสะอาด ปลอดภัยในการใชงาน ถูกสุขลักษณะ
2) พ้ืนที่ปฏิบัติงานเพียงพอ

 

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 

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)




