
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาทีห่ลกั 
(Key Functions) 

303 
บริการความงามดานการแตงเล็บ
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ชื่อหนวยสมรรถนะ  
3031 แตงเล็บธรรมชาติ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป :

เนื้อหา :

หนวยยอย(Element) 1 : ทําความสะอาดและตัดแตงเล็บมือ เล็บเทา

หนวยยอย(Element) 2 : บํารุงรักษาเล็บมือ เล็บเทา

หนวยยอย(Element) 3 : ทาสีตกแตงเล็บมือ เล็บเทา

หนวยยอย(Element) 4 : เพนทตกแตงเล็บมือ เล็บเทา

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ทําความสะอาดและตัดแตงเล็บ บํารุงรักษา ทาสี เพนท
เล็บลูกคา ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

            ผูที่มีความสนใจ การศึกษาขั้นตํ่า ประถมศึกษาปที่ 6  ผูมีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี
 ไมเปนโรคติดตอ บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงามดานการแตงเล็บ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ทําความสะอาดและตัดแตงเล็บลูกคา ดูแลรักษาและ
จัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน บํารุงรักษาเล็บลูกคา ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ทาสีตกแตงเล็บลูกคา ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน เพนทเล็บลูกคา ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ
 ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3031 แตงเล็บธรรมชาติ

หนวยยอย(Element)
3031.1 ทําความสะอาดและตัดแตงเล็บมือ เล็บเทา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เล็บไดทําความสะอาดและตัดแตงตามขั้นตอนที่กําหนด
ข) เคร่ืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ค) ผลิตภัณฑถูกเลือกใชตรงกับสภาพเล็บ

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) ทําความสะอาดและตัดแตงเล็บ
2) ใชเคร่ืองมือและผลิตภัณฑทําความสะอาดเล็บ

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการทําความสะอาดและตัดแตงเล็บ
PE 3 ลป. 3 ใบส่ัง บันทึกการทํางาน แฟมรูปภาพ

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

KE 1 ลร. 1 ผลิตภัณฑสําหรับงานเล็บมือและเทาตามธรรมชาติ
KE 2 ลร. 2 หลักการทําความสะอาดและตัดแตงเล็บ
KE 3 ลร. 3 เคร่ืองมือทําความสะอาดมือและเทา

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฎิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจผลงานสําเร็จ

 

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3031 แตงเล็บธรรมชาติ

หนวยยอย(Element)
3031.2 บํารุงรักษาเล็บมือ เล็บเทา 
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เครืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ข) เล็บที่เสียรูปทรงไดรับการแกไข
ค) ผลิตภัณฑเลือกใชตรงกับสภาพเล็บแตละชนิด

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) บํารุงเล็บธรรมชาติ ผิวหนังรอบ ๆ เล็บ น้ิวมือ ฝามือ และหลังมือ
2) ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงรักษาเล็บ 
 

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการบํารุงรักษาเล็บ
PE 3 ลป. 3 ใบส่ัง บันทึกการทํางาน แฟมรูปภาพ

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

KE 1 ลร. 1 ผลิตภัณฑสําหรับงานเล็บธรรมชาติ
KE 2 ลร. 2 หลักการบํารุงรักษาเล็บธรรมชาติ

   

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3031 แตงเล็บธรรมชาติ

หนวยยอย(Element)
3031.3 ทาสีตกแตงเล็บมือ เล็บเทา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ข) ผลิตภัณฑเลือกใชตรงกับสภาพเล็บแตละชนิด

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) ทาสีเล็บ
2) ผลิตภัณฑสําหรับทาเล็บ 
 

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการทาสีตกแตงเล็บ

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

KE 1 ลร. 1 ผลิตภัณฑสําหรับงานทาสีตกแตงเล็บ
KE 2 ลร. 2 หลักการทาสีตกแตงเล็บ
KE 3 ลร 3 เทคนิคการทาสีตกแตงเล็บ 

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฎิบัติงานตามขั้นตอน
2 ตรวจผลงานสําเร็จ
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3031 แตงเล็บธรรมชาติ

หนวยยอย(Element)
3031.4 เพนทตกแตงเล็บมือ เล็บเทา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ข) ผลิตภัณฑเลือกใชตรงกับสภาพเล็บ 

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) เพนทและตกแตงเล็บตามสมัยนิยม
2) ผลิตภัณฑสําหรับเพนทเล็บ 
 

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการเพนทเล็บ

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

KE 1 ลร. 1 ผลิตภัณฑสําหรับงานเพนทเล็บ
KE 2 ลร. 2 หลักการเพนทเล็บ
KE 3 ลร 3 เทคนิคการเพนทเล็บมือ และเล็บเทา 

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ  
3032 ตกแตงเล็บมือ  เล็บเทาดวยสารสังเคราะห
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป :

เนื้อหา :

หนวยยอย(Element) 1 : ตอเล็บดวยเจล ( Gel)

หนวยยอย(Element) 2 : ตอเล็บดวยอะครีลิค (Acrylic)

หนวยยอย(Element) 3 : ตอเล็บดวยแรพ (Wrap)

หนวยยอย(Element) 4 : ตอเล็บแนวประติมากรรม (Sculpture)

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ตอเล็บดวยแรพ (Wrap) ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ตอเล็บแนวประติมากรรม (Sculpture) ดูแลรักษาและ
จัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ตอเล็บแบบตางๆ ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ
 ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

            ผูที่มีความสนใจ การศึกษาขั้นตํ่าประถมศึกษาปที่ 6 มีรางกายสมบูรณ  สุขอนามัยดี 
และไมเปนโรคติดตอ บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงามดานการแตงเล็บ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ตอเล็บดวยเจล ( Gel) ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ตอเล็บดวยอะครีลิค (Acrylic)) ดูแลรักษาและจัดเก็บ
เคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการทํางานและเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3032 ตกแตงเล็บมือ  เล็บเทาดวยสารสังเคราะห

หนวยยอย(Element)
3032.1 ตอเล็บดวยเจล ( Gel)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ข) ผลิตภัณฑเลือกใชตรงกับสภาพเล็บแตละชนิด

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) ตอเล็บดวยเจล
2) ผลิตภัณฑสําหรับตอเล็บดวยเจล 
 

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการตอเล็บดวยเจล

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

KE 1 ลร. 1 ผลิตภัณฑสําหรับงานตอเล็บดวยเจล
KE 2 ลร. 2 หลักการตอเล็บดวยเจล

   

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3032 ตกแตงเล็บมือ  เล็บเทาดวยสารสังเคราะห

หนวยยอย(Element)
3032.2 ตอเล็บดวยอะครีลิค (Acrylic)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ข) ผลิตภัณฑเลือกใชตรงกับสภาพเล็บแตละชนิด

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) ตอเล็บดวยอะครีลิค
2) ผลิตภัณฑสําหรับตอเล็บดวยอะครีลิค
 

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการตอเล็บอะครีลิค

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

KE 1 ลร. 1 ผลิตภัณฑสําหรับงานตอเล็บอะครีลิค
KE 2 ลร. 2 หลักการตอเล็บดวยอะครีลิค
KE 3 ลร 3 วิธีการและขั้นตอนการตอเล็บดวยอะครีลิค 

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

 

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3032 ตกแตงเล็บมือ  เล็บเทาดวยสารสังเคราะห

หนวยยอย(Element)
3032.3 ตอเล็บดวยแรพ (Wrap)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ข) ผลิตภัณฑถูกเลือกใชตรงกับสภาพเล็บแตละชนิด

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) ตอเล็บดวยแรพ
2) ใชผลิตภัณฑสําหรับตอเล็บดวยแรพ
 

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการตอเล็บดวยแรพ

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

KE 1 ลร. 1 เลือกใชผลิตภัณฑตรงตามสภาพเล็บ
KE 2 ลร 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนการตอเล็บดวยแรพ
KE 3 ลร 3 วิธีการ และขั้นตอนการตอเล็บดวยแรพ 

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

 

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3032 ตกแตงเล็บมือ  เล็บเทาดวยสารสังเคราะห

หนวยยอย(Element)
3032.4 ตอเล็บแนวประติมากรรม (Sculpture)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ และอุปกรณ จัดเตรียมไดตรงตามสภาพเล็บ อยางถูกสุขอนามัย
ข) ผลิตภัณฑถูกเลือกใชตรงกับสภาพเล็บแตละชนิด

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) ใชเจล อะครีลิค แรพ หรือวัสดุชนิดตาง ๆ  มารวมตอเล็บแนวประติมากรรม
2) ผลิตภัณฑสําหรับตอเล็บแนวประติมากรรม
 

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

PE 1 ลป. 1 ผลงาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการตอเล็บแนวประติมากรรม

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

KE 1 ลร. 1  ผลิตภัณฑสําหรับการตอเล็บประติมากรรม
KE 2 ลร. 2 หลักการตอเล็บประติมากรรม
KE 3 ลร.3 วิธีการ และขั้นตอนการตอเล็บแนวประติมากรรม

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
3033 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

       บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพ...........

        เตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางาน
และเมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3033 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3033.1 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 ในการบริการความงามดานการแตงเล็บ
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 ในการบริการความงามดานการแตงเล็บ
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการความงามดานการแตงเล็บ

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3033 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3033.2 จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผลิตภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) ผลิตภัณฑไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) ผลิตภัณฑมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการความงามดานการแตงเล็บ
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 หลักการใชผลิตภัณฑในการบริการความงามดานการแตงเล็บ
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการความงามดานการแตงเล็บ

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

หนวยยอย (Element of Competence)



145

หนาท่ีหลัก (Key Function)
303 บริการความงามดานการแตงเล็บ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3033 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
3033.3 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)




