
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาทีห่ลกั 
(Key Functions) 

101 
ทําผมใหเหมาะสมกบับุคลิกและโอกาส 
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101A ออกแบบทรงผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป มีความสนใจในการออกแบบ หรือมีความรูทางดานศิลป
/มีพ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอร

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :
วิเคราะหโครงสรางของศีรษะ  รูปใบหนา เสนผม บุคลิก วัย อาชีพและโอกาสตางๆ นํามา

ออกแบบทรงผมดวยการวาดลายเสนหรือการใชคอมพิวเตอรกราฟฟค

หนวยยอย(Element) 1 : วิเคราะหโครงสรางของศีรษะ  รูปใบหนา เสนผม บุคลิก วัย อาชีพและโอกาสตางๆ
สามารถวิเคราะหและบันทึกขอมูล โครงสรางศีรษะ รูปหนา เสนผม วัย อาชีพ และโอกาสตางๆ

ดวยการสังเกตหรือสอบถาม

หนวยยอย(Element) 2 : ออกแบบทรงผมและวาดโดยใชลายเสนและคอมพิวเตอรกราฟฟค
สามารถออกแบบทรงผมตามแบบที่กําหนดดวยการวาดลายเสนโดยใชมือ หรือคอมพิวเตอรกราฟฟค

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        ออกแบบทรงผมดวยการวิเคราะหโครงสรางศีรษะ รูปใบหนา เสนผม บุคลิก วัย อาชีพและโอกาสตางๆ
 ดวยการวาดลายเสนหรือคอมพิวเตอรกราฟฟค
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101A ออกแบบทรงผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยยอย(Element)
101A.1 วิเคราะหโครงสรางของศีรษะ  รูปใบหนา เสนผม บุคลิก วัย อาชีพและโอกาสตางๆ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) โครงสรางของศีรษะ  รูปใบหนา เสนผม และบุคลิกไดรับการวิเคราะหและบันทึกอยางถูกวิธี
ข) วัย อาชีพและโอกาสตางๆ ไดรับการสังเกต สอบถามและบันทึก

ขอบเขต (Range Statement)
1) วิเคราะหโดยวิธีสังเกต สัมผัส และสอบถาม
2) วิเคราะหโครงสรางของศีรษะ  ใบหนา เสนผม บุคลิก วัย อาชีพและโอกาสตางๆ

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

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

KE 1 ลร. 1 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษยเบ้ืองตน
KE 2 ลร. 2 หลักการวิเคราะหโดยวิธีสังเกต สัมผัส และสอบถาม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 การสังเกตการปฏิบัติงาน
2 ตรวจบันทึกผลการวิเคราะหฯ
3 การสอบถาม

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101A ออกแบบทรงผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยยอย(Element)
101A.2 ออกแบบทรงผม และวาดโดยใชลายเสน และคอมพิวเตอรกราฟฟค
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) รูปแบบทรงผมไดรับการออกแบบตามความตองการ
ข) ภาพทรงผมวาดดวยลายเสนตามแบบที่กําหนด
ค) ภาพทรงผมวาดดวยคอมพิวเตอรกราฟฟคตามแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ภาพรูปแบบทรงผม
2) วิธีการวาดภาพดวยมือและคอมพิวเตอร

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

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

KE 1 ลร. 1 หลักการออกแบบทรงผม
KE 2 ลร. 2 หลักการวาดภาพทรงผมดวยมือและคอมพิวเตอร
KE 3 ลร. 3 องคประกอบศิลป
KE 4 ลร. 4 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษยเบ้ืองตน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ตรวจภาพแบบทรงผม
2 การสังเกตการปฏิบัติงาน
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):



16

ชื่อหนวยสมรรถนะ
101B การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพ

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับจัดแตงทรงผม

หนวยยอย(Element) 2 : การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับการทําเคมี(ดัด ยึด เปลี่ยนสี และทรีสเมนทผม )

หนวยยอย(Element) 3 : การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับผูปวย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ สําหรับจัดแตงทรงผม การทําเคมี (ดัด ยืด เปลี่ยนสี ทรีส
เมนท) และสําหรับผูปวย

        วิธีการทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ ประเภทตางๆ ดังน้ี 1. เพ่ือจัดแตงทรงผม 2. เพ่ือการทํา
เคมีภัณฑ 3. สําหรับผูปวย

        การทําความสะอาดเสนผม  และหนังศีรษะโดยใชผลิตภัณฑ ไดตามวัตถุประสงคเพ่ือการจัดแตง
ทรงผม

       การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะโดยใชผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมกับการใชเคมีภัณฑไดตาม
วัตถุประสงค

       การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะโดยใชผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมสําหรับผูปวยไดอยางถูกวิธี
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101B การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101B.1 การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับจัดแตงทรงผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เสนผมและหนังศีรษะไดทําความสะอาดสําหรับจัดแตงทรงผม
ข) ผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะเลือกใชไดตามวัตถุประสงค
ค) เสนผมและหนังศีรษะไดรับการทําความสะอาดอยางถูกวิธี

ขอบเขต (Range Statement)
1) ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
2) ปฏิบัติงานดวยมือโดยใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 บันทึกการทํางานและการใชผลิตภัณฑ
PE 2 ลป. 2 ความพึงพอใจของลูกคา

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

KE 1 ลร. 1 หลักการทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
KE 3 ลร. 3 วิธีทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับจัดแตงทรงผม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงาน
2 ตรวจผลงาน
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101B การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101B.2 การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับการทําเคมี(ดัด ยึด เปล่ียนสี และทรีสเมนทผม)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เสนผมและหนังศีรษะไดทําความสะอาดสําหรับการทําเคมี ดัด ยึด เปลี่ยนสี และทรีสเมนทผม
ข) ผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะถูกเลือกใชไดตามวัตถุประสงค
ค) เสนผมและหนังศีรษะไดทําความสะอาดอยางถูกวิธี

ขอบเขต (Range Statement)
1) ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
2) ปฏิบัติงานดวยมือโดยใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 บันทึกการทํางานและการใชผลิตภัณฑ
PE 2 ลป. 2 ความพึงพอใจของลูกคา

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

KE 1 ลร. 1 หลักการทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
KE 3 ลร. 3 วิธีทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับการทําเคมี(ดัด ยึด เปลี่ยนสี และทรีสเมนทผม)

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงาน
2 ตรวจผลงาน
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101B การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101B.3 การทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับผูปวย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เสนผมและหนังศีรษะของผูปวยไดทําความสะอาดอยางถูกวิธี
ข) ผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะถูกเลือกใชไดตามวัตถุประสงค

ขอบเขต (Range Statement)
1) ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะผูปวย
2) ปฏิบัติงานดวยมือโดยใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 บันทึกการทํางานและการใชผลิตภัณฑ
PE 2 ลป. 2 ความพึงพอใจของลูกคา

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

KE 1 ลร. 1 หลักการทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
KE 3 ลร. 3 วิธีทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะสําหรับผูปวย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงาน
2 ตรวจผลงาน
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101C ตัดและซอยผมสตรีทรงตาง ๆ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพ

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ตัดและซอยทรงผมส้ัน (Short)

หนวยยอย(Element) 2 : ตัดและซอยทรงผมยาวปานกลาง(Medium)

หนวยยอย(Element) 3 : ตัดและซอยทรงผมยาว(Long)

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การตัดและการซอยผม ทรงผมส้ัน ทรงผมยาวปานกลาง และทรงผมยาว

        วิธีการตัด และซอยทรงผมส้ัน ทรงผมยาวปานกลางและทรงผมยาวไดตามที่กําหนด

        การตัด และซอยทรงผมส้ันไดตามแบบที่กําหนดหรือตามความตองการ

        การตัดและซอยทรงผมยาวปานกลางไดตามแบบที่กําหนดหรือตามความตองการ

        การตัดและซอยทรงผมยาวไดตามแบบที่กําหนดหรือตามความตองการ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101C ตัดและซอยผมสตรีทรงตาง ๆ

หนวยยอย(Element)
101C.1 ตัดและซอยทรงผมสั้น (Short)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ทรงผมไดรับการตัดซอยตามความตองการ
ข) ผมตัดซอยไดตามแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ความยาวของเสนผมเหนือบา
2) ใชอุปกรณ (กรรไกรซอย กรรไกรฟนปลา มีดโกนซอย ปตตาเลี่ยน)

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 รูปแบบทรงผม
PE 3 ลป. 3 ผลงานสําเร็จ / ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางของศีรษะ เสนผม รูปใบหนา และรูปรางของสตรีวัยตางๆ
KE 2 ลร. 2 หลักการตัดและซอยผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 การเลือก และการใช วัสดุ อุปกรณในการตัดและซอยผม ทรงผมส้ัน
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงทรงผมส้ัน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงาน
2 การสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
3 การตรวจผลงานสําเร็จ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101C ตัดและซอยผมสตรีทรงตาง ๆ

หนวยยอย(Element)
101C.2 ตัดและซอยทรงผมยาวปานกลาง(Medium)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ทรงผมไดรับการตัดซอยตามความตองการ
ข) ผมตัดซอยไดตามแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ความยาวของเสนผมระดับบา
2) อุปกรณที่ใชไดแก กรรไกรซอย กรรไกรฟนปลา มีดโกนซอย และปตตาเลี่ยน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 รูปแบบทรงผม
PE 3 ลป. 3 ผลงานสําเร็จ / ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางพ้ืนฐานของศีรษะ เสนผม รูปใบหนา และรูปรางของสตรีวัยตางๆ
KE 2 ลร. 2 หลักการตัดและซอยผมทรงยาวปานกลางขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 การเลือกใช วัสดุ อุปกรณสําหรับตัดและซอยผม
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงทรงผมยาวปานกลาง

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101C ตัดและซอยผมสตรีทรงตาง ๆ

หนวยยอย(Element)
101C.3 ตัดและซอยทรงผมยาว(Long)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ทรงผมไดรับการตัดและซอยตามความตองการ
ข) ทรงผมตัดและซอยไดตามแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ความยาวของเสนผมต่ํากวาบา
2) อุปกรณที่ใชไดแก กรรไกรซอย กรรไกรฟนปลา มีดโกนซอย ปตตาเลี่ยน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 รูปแบบทรงผม
PE 3 ลป. 3 ผลงานสําเร็จ / ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางของศีรษะ เสนผม รูปใบหนาและ รูปรางสตรีวัยตางๆ
KE 2 ลร. 2 หลักการตัดและซอยผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 การเลือกและใช วัสดุ อุปกรณสําหรับตัดและซอยทรงผมยาว
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงทรงผมยาว

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101D ดัดผม
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพชางดัดผม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ดัดผมตามแบบขั้นพ้ืนฐาน

หนวยยอย(Element) 2 : ดัดผมดวยเทคนิคพิเศษ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การดัดผมขั้นพ้ืนฐานและการดัดผมดวยเทคนิคพิเศษ

        วิธีการดัดผมขั้นพ้ืนฐานและการดัดผมดวยเทคนิคพิเศษไดตามวัตถุประสงค

        การใชเคมีภัณฑ วัสดุ อุปกรณในการดัดผมขั้นพ้ืนฐานไดตามวัตถุประสงคในการจัดแตงทรงผม

        การใชเคมีภัณฑ วัสดุ และ อุปกรณในการดัดผมดวยเทคนิคพิเศษไดตามวัตถุประสงคในการจัดแตง
ทรงผม
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101D ดัดผม

หนวยยอย(Element)
101D.1 ดัดผมตามแบบขั้นพ้ืนฐาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑดัดผมจัดเตรียมไดตามวัตถุประสงค
ข) ดัดผมไดถูกตองตามขั้นตอน
ค) ทรงผมดัดไดตามแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ดัดผมตามแบบมาตรฐาน
2) ใชเคมีสําหรับดัดผม
3) ใชอุปกรณดัดผมขั้นพ้ืนฐาน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน / ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ภาพผลงานสําเร็จ

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางเสนผมและหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 หลักการดัดผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเคมีภัณฑสําหรับดัดผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงทรงผมดัด

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101D ดัดผม

หนวยยอย(Element)
101D.2 ดัดผมดวยเทคนิคพิเศษ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑดัดผมจัดเตรียมไดตามวัตถุประสงค
ข) ผมถูกดัดดวยเทคนิคพิเศษ
ค) ผมดัดไดตามแบบที่กําหนด
 ง) ทรงผมไดรับการตกแตงไดเหมาะสมกับรูปใบหนา

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชวัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑดัดผมไดตรงตามเทคนิคที่กําหนด
2) ปฏิบัติไดตามเทคนิคพิเศษที่กําหนด

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน / ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ภาพผลงานสําเร็จ

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางเสนผมและหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 หลักการดัดผมขั้นพ้ืนฐาน และวิธีการดัดผมดวยเทคนิคพิเศษ
KE 3 ลร. 3 การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเคมีภัณฑสําหรับดัดผมดวยเทคนิคพิเศษ
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงทรงผมดัด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงาน
2 วัดความพึงพอใจของลูกคา
3 ตรวจผลงานสําเร็จ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101E ตัดและซอยผมบุรุษทรงตาง ๆ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพ

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน  5  แบบ

หนวยยอย(Element) 2 : ตกแตง หนวดเครา ขน ไรผม บนใบหนาขั้นพ้ืนฐาน

หนวยยอย(Element) 3 : ตัดและซอยผมทรงสมัยนิยม

หนวยยอย(Element) 4 : ออกแบบทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษ

หนวยยอย(Element) 5 : ตัดซอยทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษ

หนวยยอย(Element) 6 : จัดแตงทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคผสมผสาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        สามารถวิเคราะหโครงสรางของศีรษะ เสนผม รูปหนา รูปราง การเลือกใช วัสดุ อุปกรณ และขั้นตอน
การปฏิบัติในการจัดแตงทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคผสมผสานไดตามแบบที่กําหนด

        การตัดและซอยผมบุรุษทรงมาตรฐาน ทรงสมัยนิยม ตัดแตงหนวด เครา ขนและไรผม

        วิธีการตัดและซอยผมบุรุษประเภทตางๆ 1. ตัดซอยผมทรงมาตรฐาน 2. ตัดซอยผมทรง             
สมัยนิยม 3. ตัดแตงหนวด เครา ขน ไรผมและ ขนบนใบหนา

        สามารถวิเคราะหโครงสรางของศีรษะ เสนผม รูปใบหนา รูปราง การเลือกใช วัสดุ อุปกรณ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการตัดซอยไดตามแบบที่กําหนด

        สามารถวิเคราะหกําหนดรูปแบบ การเลือกใช วัสดุ อุปกรณ และขั้นตอนการปฏิบัติในการตัดแตง
หนวด เครา ขน และ ไรผมไดตามแบบที่กําหนด

        สามารถวิเคราะหโครงสรางของศีรษะ เสนผม รูปใบหนา รูปราง การเลือกใช วัสดุ อุปกรณ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการตัดและซอยผมทรงสมัยนิยมไดตามแบบที่กําหนด

        สามารถวิเคราะหโครงสรางของศีรษะ เสนผม รูปใบหนา รูปราง การเลือกใช วัสดุ อุปกรณ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการออกแบบทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษไดตามแบบที่กําหนด

        สามารถวิเคราะหโครงสรางของศีรษะ เสนผม รูปใบหนา รูปราง การเลือกใช วัสดุ อุปกรณ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการตัดและซอยทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษไดตามแบบที่กําหนด
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101E ตัดและซอยผมบุรุษทรงตาง ๆ
หนวยยอย(Element)
101E.1 ตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน  5  แบบ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ สําหรับการตัดและซอยไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข)  รูปศีรษะ รูปใบหนา รูปรางและสภาพเสนผมไดรับการวิเคราะหและแกไข
ค) อุปกรณถูกเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน
ง) ผมบุรุษไดรับการตัดและซอยไดตามแบบที่กําหนด

  จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัยและความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน  5  แบบ
2) ใชอุปกรณไดตามวัตถุประสงค
3) ความคมของอุปกรณที่ใช
4) ปญหา รูปศีรษะ ขวัญ จอน ไรผม

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
KE 2 ลร. 2 โครงสรางของรูปศีรษะ เสนผม รูปใบหนาและรูปราง
KE 3 ลร. 3 หลักการตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน  5  แบบ
KE 4 ลร. 4 การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน 5 แบบ
KE 5 ลร. 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และขอควรระวัง

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101E ตัดและซอยผมบุรุษทรงตาง ๆ
หนวยยอย(Element)
101E.2 ตกแตงหนวด เครา ขน และไรผมบนใบหนาขั้นพ้ืนฐาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ สําหรับตกแตงหนวดเครา ขน และไรผม ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) รูปศีรษะ รูปหนา รูปรางและสภาพผิวไดรับการวิเคราะหและแกไข
ค) วัสดุอุปกรณเลือกใชไดเหมาะสมกับงานและใชไดอยางถูกวิธี
ง) หนวดเครา ขน ไรผม ใชวิธีการตกแตงไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด
จ) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทําไดตามที่กําหนด
ฉ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัยและความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ความคมของอุปกรณที่ใช
2) รูปทรงของการตกแตงหนวดเครา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
KE 2 ลร. 2 โครงสรางของรูปศีรษะ เสนผม รูปหนา และ รูปราง
KE 3 ลร. 3 หลักการใชอุปกรณในการโกนหนวดเครา ขน และ ไรผม
KE 4 ลร. 4 วิธีการโกนหนวดเครา และ แตงเครา
KE 5 ลร. 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและขอควรระวัง

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101E ตัดและซอยผมบุรุษทรงตาง ๆ
หนวยยอย(Element)
101E.3 ตัดและซอยผมทรงสมัยนิยม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ สําหรับการตัดและซอยไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) รูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาส และ สภาพเสนผม ไดรับการวิเคราะห และแกไข
ค) ทรงผมไดรับการออกแบบ และตัดซอยตามแบบที่กําหนด
ง) วัสดุ อุปกรณเลือกใชไดเหมาะสมกับงานและใชไดอยางถูกวิธี

  จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และ ความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) เทคนิคการตัดซอย
2) ความคมของอุปกรณ
3) การแกไขปญหา รูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาส สภาพเสนผม จอน ขวัญ และไรผม
4) รูปทรงสมัยนิยม

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
KE 2 ลร. 2 รูปแบบ ทรงผมตามสมัยนิยม
KE 3 ลร. 3 พ้ืนฐานโครงสรางการออกแบบ
KE 4 ลร. 4 หลักการพ้ืนฐานการตัดและซอยทรงสมัยนิยม
KE 5 ลร. 5 การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ สําหรับตัดและซอยผมทรงสมัยนิยม

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101E ตัดและซอยผมบุรุษทรงตาง ๆ
หนวยยอย(Element)
101E.4 ออกแบบทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ สําหรับการออกแบบไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) รูปศีรษะ รูปหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาส สภาพเสนผม ไดรับการวิเคราะหและแกไข
ค) ทรงผมไดรับการออกแบบรูปแบบใหม โดยการวาดลายเสนหรือคอมพิวเตอรกราฟฟค
ง) วัสดุ อุปกรณเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) การออกแบบผสมผสานรูปทรงที่หลากหลาย
2) ปญหารูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาสและสภาพเสนผม

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 พ้ืนฐานการตัดและซอยผมบุรุษ
KE 2 ลร. 2 หลักการออกแบบทรงผมบุรุษขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 ผมบุรุษทรงมาตรฐาน
KE 4 ลร. 4 หลักการวิเคราะหและการแกปญหา
KE 5 ลร. 5 ทรงผมบุรุษตามสมัยนิยม
KE 6 ลร. 6 วิธีการและขั้นตอนการออกแบบทรงผมบุรุษ

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):



32

หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101E ตัดและซอยผมบุรุษทรงตาง ๆ
หนวยยอย(Element)
101E.5 ตัดซอยทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ สําหรับการออกแบบไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) รูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาส และ สภาพเสนผม ไดรับการวิเคราะหและแกไข
ค) ทรงผมไดรับการออกแบบรูปแบบใหม โดยการวาดลายเสนหรือคอมพิวเตอร
ง) วัสดุ อุปกรณเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน
จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และ ความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) เทคนิคการตัดซอย
2) รูปแบบทรงผมที่หลากหลาย
3) การแกไขปญหา รูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาสและสภาพเสนผม จอน ขวัญ และไรผม
4) ความคมของอุปกรณ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
KE 2 ลร. 2 หลักการออกแบบทรงผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 รูปแบบทรงผมที่หลากหลาย
KE 4 ลร. 4 หลักการตัดซอยผมทรงมาตรฐาน
KE 5 ลร. 5 เทคนิคการตัดและซอยทรงผมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษ
KE 6 ลร. 6 หลักการวิเคราะหรูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาสและสภาพเสนผมและการแกปญหา
KE 7 ลร. 7 การเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการตัดซอยทรงผมดวยเทคนิคตัดผมบุรุษ 
KE 8 ลร. 8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและขอควรระวัง

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101E ตัดและซอยผมบุรุษทรงตาง ๆ
หนวยยอย(Element)
101E.6 จัดแตงทรงผมรูปแบบใหมดวยเทคนิคผสมผสาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ สําหรับการออกแบบไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) รูปศีรษะ รูปหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาส สภาพเสนผม ไดรับการวิเคราะหและแกไข
ค) ทรงผมไดรับการจัดแตงดวยเทคนิคที่หลากหลายแบบผสมผสาน
ง) วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม เลือกใชไดตามวัตถุประสงค

  จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และ ความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) เทคนิคการจัดแตงทรงผมที่หลากหลาย
2) ปญหา รูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง วัย บุคลิก โอกาสและสภาพเสนผม จอน ขวัญ และไรผม

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
KE 2 ลร. 2 หลักการจัดแตงทรงผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 รูปแบบทรงผมที่หลากหลาย
KE 4 ลร. 4 หลักการวิเคราะหและการแกปญหารูปศีรษะ รูปใบหนา และ สภาพเสนผม
KE 5 ลร. 5 เลือกใชวัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑไดตามวัตถุประสงค
KE 6 ลร. 6 เทคนิคการจัดแตงทรงผมที่หลากหลาย
KE 7 ลร. 7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและขอควรระวัง

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101F ทําสีผมแบบตาง ๆ

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพชางทําสีผม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ทําสีผมขั้นพ้ืนฐาน

หนวยยอย(Element) 2 : ทําสีผมตามสมัยนิยม

หนวยยอย(Element) 3 : ทําสีผมแนวสรางสรรค

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การเปลี่ยนสีผมขั้นพ้ืนฐาน ตามสมัยนิยมและตามแนวความคิดสรางสรรค

        การเปลี่ยนสีผมขั้นพ้ืนฐาน ตามสมัยนิยมและตามแนวความคิดสรางสรรค

        สามารถวิเคราะหสภาพหนังศีรษะ โครงสรางเสนผม การเลือกใชวัสดุ อุปกรณและเคมีภัณฑในการ
เปลี่ยนสีผม การบํารุงผมดวยผลิตภัณฑไดเหมาะสมตามวัตถุประสงค

        สามารถวิเคราะหรูปศีรษะ รูปใบหนา สีผิว สภาพเสนผม การเลือกใชเคมีภัณฑ ขั้นตอนปฏิบัติงาน
ออกแบบตามแนวสมัยนิยม และเทคนิคการทําสีผมตามสมัยนิยม

        สามารถวิเคราะหรูปศีรษะ รูปใบหนา สีผิว สภาพเสนผม การเลือกใชเคมีภัณฑ ขั้นตอนปฏิบัติงาน
ออกแบบตามแนวสรางสรรค และเทคนิคการทําสีผมแนวสรางสรรค
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101F ทําสีผมแบบตาง ๆ

หนวยยอย(Element)
101F.1 ทําสีผมขั้นพ้ืนฐาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สภาพหนังศีรษะ โครงสรางเสนผม และสีผิวไดรับการวิเคราะหและแกไข
ข) วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑทําสีผมไดจัดเตรียมตามวัตถุประสงค
ค) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทําสีผมถูกตองตามขอกําหนด
ง) สีผมตรงตามแบบที่กําหนด
จ) ผลิตภัณฑบํารุงรักษาสีผมเลือกใชไดเหมาะสมตามสภาพเสนผม

  ฉ) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย และ ความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) โครงสรางเสนผม สภาพหนังศีรษะ และสีผิว
2) วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ
3) อุณหภูมิ เวลา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1  สภาพหนังศีรษะและโครงสรางเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการทําสีผมเบ้ืองตน
KE 3 ลร. 3 หลักการเลือกใชอุปกรณและเคมีภัณฑสําหรับทําสีผม
KE 4 ลร. 4 ทฤษฎีสี
KE 5 ลร. 5 การเตรียมสถานที่เพ่ือทําสีผม

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101F ทําสีผมแบบตาง ๆ

หนวยยอย(Element)
101F.2 ทําสีผมตามสมัยนิยม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สภาพหนังศีรษะ รูปศีรษะ รูปใบหนา สภาพเสนผม และสีผิวไดรับการวิเคราะห และบันทึก
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ค) สีผมออกแบบไดตามสมัยนิยม และเหมาะสมกับลูกคา
ง) การปฏิบัติงานทําสีผมถูกตองตามขั้นตอน
จ) ผลิตภัณฑบํารุงรักษาสีผมเลือกใชไดเหมาะสมตามสภาพเสนผม และหนังศีรษะ

  ฉ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) โครงสรางเสนผม สภาพหนังศีรษะ และสีผิว
2) วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ
3) อุณหภูมิ เวลา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1  สภาพหนังศีรษะและโครงสรางเสนผม
KE 2 ลร. 2 การออกแบบทําสีผมตามสมัยนิยม
KE 3 ลร. 3 ทฤษฎีสี
KE 4 ลร. 4 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑสําหรับทําสีผม
KE 5 ลร. 5 ขั้นตอนการทําสีผม และขอควรระวัง

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101F ทําสีผมแบบตาง ๆ

หนวยยอย(Element)
101F.3 ทําสีผมแนวสรางสรรค
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สภาพหนังศีรษะ รูปศีรษะ รูปใบหนาสภาพเสนผม และสีผิวไดรับการวิเคราะห
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ค) สีผมไดรับการออกแบบแนวสรางสรรค
ง) ทําสีผมไดตามแบบที่กําหนด
จ) ผลิตภัณฑสําหรับทําสีผมเลือกใชไดตามวัตถุประสงค

  ฉ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) โครงสรางเสนผม สภาพหนังศีรษะ และสีผิว
2) วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ
3) อุณหภูมิ เวลา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1  สภาพหนังศีรษะและโครงสรางเสนผม
KE 2 ลร. 2 การออกแบบสีผมแนวสรางสรรค
KE 3 ลร. 3 การทําสีผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 4 ลร. 4 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และ เคมีภัณฑสําหรับทําสีผม
KE 5 ลร. 5 ทฤษฎีสี
KE 6 ลร. 6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และขอควรระวัง

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101G ยืดผม
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพชางยืดผม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ยืดผมที่ผานการดัด

หนวยยอย(Element) 2 : ยืดผมหยิกธรรมชาติ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การยืดผมที่ผานการดัด และการยืดผมที่หยิกตามธรรมชาติ

        การยืดผมที่ผานการดัดดวยเคมี และการยืดผมที่หยิกตามธรรมชาติ

        สามารถวิเคราะหโครงสรางเสนผม สภาพหนังศีรษะ  การเลือกใชวัสดุ อุปกรณและเคมีภัณฑในการ
ยืดผมไดเหมาะกับสภาพเสนผมที่ผานการดัดไดถูกวิธี

        สามารถวิเคราะหโครงสรางเสนผม สภาพหนังศีรษะ  การเลือกใชวัสดุ อุปกรณและเคมีภัณฑในการ
ยืดผมไดเหมาะกับสภาพเสนผมหยิกธรรมชาติไดถูกวิธี
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101G ยืดผม

หนวยยอย(Element)
101G.1 ยืดผมที่ผานการดัด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) โครงสรางเสนผมและสภาพหนังศีรษะไดรับการวิเคราะหและบันทึก
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑจัดเตรียมไดตามวัตถุประสงค
ค) เสนผมที่ผานการดัด ไดรับการยึดอยางถูกวิธี
ง) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ยืดผมที่ผานการดัด โดยใชเคมีภัณฑ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการใชวัสดุอุปกรณและเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 โครงสราง สีเสนผมและสภาพหนังศีรษะ
KE 3 ลร. 3 ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และการเตรียมสถานที่เพ่ือการยืดผม
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงทรงผม

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101G ยืดผม

หนวยยอย(Element)
101G.2 ยืดผมหยิกธรรมชาติ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) โครงสรางเสนผมและสภาพหนังศีรษะไดรับการวิเคราะหและบันทึก
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ ไดจัดเตรียมตามวัตถุประสงค
ค) เสนผมที่ผานการดัด ไดรับการยึดอยางถูกวิธี
ง) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ยืดผมหยิกธรรมชาติ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการใชวัสดุ อุปกรณและเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 โครงสรางสีเสนผม และสภาพหนังศีรษะตามลักษณะพันธุกรรม
KE 3 ลร. 3 วิธีการและขั้นตอนการยืดผมหยิกธรรมชาติ
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงทรงผม

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101H จัดแตงทรงผม
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพจัดแตงทรงผม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : เซททรงผม

หนวยยอย(Element) 2 : ดรายผม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การเซททรงผม การดรายผม

        การเซททรงผม การดรายผม

        สามารถวิเคราะหโครงสรางรูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง สภาพเสนผม รูปทรงผม การเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ พ้ืนฐานการดรายผมและการใชผลิตภัณฑในการเซ็ทผมและบํารุงรักษาเสนผม

        รูโครงสรางเสนผม วิธีการดรายผมและการใชวัสดุ อุปกรณและผลิตภัณฑบํารุงรักษา และจัดแตง
ทรงผม
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101H จัดแตงทรงผม

หนวยยอย(Element)
101H.1 เซททรงผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) โครงสรางรูปศีรษะ รูปใบหนา รูปราง และสภาพเสนผมไดรับการวิเคราะหและจดบันทึก
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ ในการเซททรงผมไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ค) รูปแบบทรงผมไดรับการเซทไดเหมาะสมกับรูปหนา
ง) ทรงผมไดรับการดรายอยางถูกวิธี
จ) ผลิตภัณฑในการบํารุงรักษาเสนผมและจัดแตงทรงผมไดใชอยางถูกวิธี

  ฉ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) โครงสรางรูปศีรษะ รูปใบหนา  รูปราง และสภาพเสนผม
2) รูปแบบทรงผม
3) วัสดุ อุปกรณ อุณหภูมิ ความชื้น
4) ความชํานาญในการปฏิบัติ
5) เลือกผลิตภัณฑ ตามวัตถุประสงค

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ

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

KE 1 ลร. 1  โครงสรางรูปศีรษะและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการเลือกและใชวัสดุ อุปกรณสําหรับเซททรงผม
KE 3 ลร. 3 การเซททรงผม รูปทรงตางๆ
KE 4 ลร. 4 หลักการดรายผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 5 ลร. 5 หลักการใชผลิตภัณฑสําหรับเซททรงผม
KE 6 ลร. 6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเซททรงผมและขอควรระวัง

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101H จัดแตงทรงผม

หนวยยอย(Element)
101H.2 ดรายผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณในการดรายผมไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด 
ข) อุปกรณดรายผมถูกเลือกใชไดตามวัตถุประสงค

ขอบเขต (Range Statement)
1) อุณหภูมิ  ความชื้น
2) วัสดุ อุปกรณ
3) ความชํานาญในการปฏิบัติงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1  โครงสรางรูปศีรษะและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการใชสถานที่ วัสดุและอุปกรณ
KE 3 ลร. 3  วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและขอควรระวัง
KE 4 ลร. 4 หลักการใชผลิตภัณฑในการดรายผม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2 ความพึงพอใจของลูกคา

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101I เกลาผม

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพเกลาผม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : เกลาผมทรงมาตรฐาน

หนวยยอย(Element) 2 : เกลาผมทรงสมัยนิยม

หนวยยอย(Element) 3 : เกลาผมทรงแนวความคิดสรางสรรค

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การเกลาผมทรงมาตรฐาน ทรงสมัยนิยมและทรงแนวความคิดสรางสรรค

        การเกลาผมทรงมาตรฐาน ทรงสมัยนิยมและทรงแนวความคิดสรางสรรค

        สามารถวิเคราะหรูปทรงของศีรษะ สภาพเสนผม วัสดุ อุปกรณรวมถึงผลิตภัณฑสําหรับการเกลาผม
ทรงมาตรฐานไดอยางถูกวิธี

        สามารถวิเคราะหรูปทรงของศีรษะ สภาพเสนผม วัสดุ อุปกรณรวมถึงผลิตภัณฑสําหรับการเกลาผม
ทรงสมัยนิยมไดอยางถูกวิธี

        สามารถวิเคราะหรูปทรงของศีรษะ สภาพเสนผม วัสดุ อุปกรณรวมถึงผลิตภัณฑสําหรับการเกลาผม
ทรงแนวความคิดสรางสรรคไดอยางถูกวิธี
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101I เกลาผม

หนวยยอย(Element)
101I.1 เกลาผมทรงมาตรฐาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑสําหรับการเกลาผมจัดเตรียมตามวัตถุประสงค
ข) เกลาผมทรงมาตรฐานอยางถูกวิธี
ค) สภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะไดรับการวิเคราะหและจดบันทึกอยางถูกตอง
ง) วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑเลือกใชไดอยางถูกตอง

  จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) เกลาผมทรงมาตรฐาน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 ความรูเร่ืองรูปศีรษะและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการเกลาผมทรงมาตรฐาน
KE 3 ลร. 3 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ สําหรับเกลาผม
KE 4 ลร. 4 วิธีการและขั้นตอนการเกลาผมทรงมาตรฐาน และขอควรระวัง

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101I เกลาผม

หนวยยอย(Element)
101I.2 เกลาผมทรงสมัยนิยม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) สภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะและรูปใบหนาไดรับการวิเคราะหและจดบันทึกอยางถูกวิธี
ค) เกลาผมทรงสมัยนิยมอยางถูกวิธี
ง) วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑเลือกใช ไดอยางถูกตอง

  จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) เกลาผมทรงสมัยนิยม

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปศีรษะและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการเกลาผมทรงสมัยนิยม
KE 3 ลร. 3 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ สําหรับเกลาผมทรงสมัยนิยม
KE 4 ลร. 4 วิธีการและขั้นตอนการเกลาผมทรงสมัยนิยม และขอควรระวัง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2 ความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101I เกลาผม

หนวยยอย(Element)
101I.3 เกลาผมทรงแนวความคิดสรางสรรค
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สภาพเสนผมและ รูปทรงของศีรษะไดรับการวิเคราะหและจดบันทึกอยางถูกวิธี
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ  ผลิตภัณฑตามขอกําหนดจัดเตรียมอยางถูกตอง
ค) เกลาผมแนวคิดสรางสรรคไดถูกตองตามขั้นตอน
ง) วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑเลือกใช ไดอยางถูกตอง

  จ)  ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) เกลาผมแนวความคิดสรางสรรค

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 ความรูพ้ืนฐานเร่ืองรูปศีรษะ รูปใบหนาและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการเกลาผมขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 วิธีการเกลาผมทรงแนวความคิดสรางสรรค
KE 4 ลร. 4 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ สําหรับเกลาผมทรงแนวความคิดสรางสรรค
KE 5 ลร. 5 วิธีการและขั้นตอนการเกลาผมแนวความคิดสรางสรรค และขอควรระวัง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2 ความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101J ถักเปย

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพชางเปยผม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ถักเปยทรงมาตรฐาน

หนวยยอย(Element) 2 : ถักเปยทรงสมัยนิยม

หนวยยอย(Element) 3 : ถักเปยทรงแนวความคิดสรางสรรค

หนวยยอย(Element) 4 : ถักเปยแอฟริกันแคริเบ้ียน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

        สามารถวิเคราะหสภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะ  การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณรวมถึงผลิตภัณฑ
ที่ใชในการถักเปยทรงสมัยนิยมไดตามขั้นตอน

        สามารถวิเคราะหสภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะ  การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณรวมถึงผลิตภัณฑ
ที่ใชในการถักเปยทรงแนวความคิดสรางสรรคไดตามขั้นตอน

        สามารถวิเคราะหสภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะ  การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณรวมถึงผลิตภัณฑ
ที่ใชในการถักเปยแอฟริกันแคริเบ้ียนไดตามขั้นตอน

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        การถักเปยทรงมาตรฐาน ทรงสมัยนิยม ทรงแนวความคิดสรางสรรคและถักเปยแอฟริกันแคริเบ้ียน

        การถักเปยทรงมาตรฐาน ทรงสมัยนิยม ทรงแนวความคิดสรางสรรคและทรงถักเปยแอฟริกัน        
แคริเบ้ียน

        สามารถวิเคราะหสภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะ  การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณรวมถึงผลิตภัณฑ
ที่ใชในการถักเปยทรงมาตรฐานไดตามขั้นตอน
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101J ถักเปย

หนวยยอย(Element)
101J.1 ถักเปยทรงมาตรฐาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะไดรับการวิเคราะหและบันทึกอยางถูกวิธี
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และ ผลิตภัณฑจัดเตรียมตามขอกําหนด
ค) ถักเปยไดตามขั้นตอนมาตรฐาน
ง) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ถักเปยทรงมาตรฐาน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพถายผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 ความรูพ้ืนฐานเร่ืองรูปศีรษะและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการถักเปยทรงมาตรฐาน
KE 3 ลร. 3 วิธีการ และ ขั้นตอนการถักเปยทรงมาตรฐาน
KE 4 ลร. 4 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑสําหรับการถักเปยทรงมาตรฐาน

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101J ถักเปย

หนวยยอย(Element)
101J.2 ถักเปยทรงสมัยนิยม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วิเคราะหสภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะ บันทึกพรอมระบุแนวทางแกไข
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และ ผลิตภัณฑที่ใชงานจัดเตรียมไดตามวัตถุประสงค
ค) ถักเปยทรงสมัยนิยมไดตามแบบที่กําหนด
ง) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ถักเปยทรงสมัยนิยม

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพถายผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 ความรูพ้ืนฐานเร่ืองรูปศีรษะและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 หลักการถักเปยทรงสมัยนิยม
KE 3 ลร. 3 วิธีการ และขั้นตอนการถักเปยทรงสมัยนิยม
KE 4 ลร. 4 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑสําหรับการถักเปยทรงสมัยนิยม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา
3 ตรวจสอบผลงานสําเร็จ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101J ถักเปย

หนวยยอย(Element)
101J.3 ถักเปยทรงแนวความคิดสรางสรรค
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) สภาพเสนผม รูปทรงของศีรษะไดรับการวิเคราะหและจดบันทึกอยางถูกวิธี
ข) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และ ผลิตภัณฑที่ใชงานจัดเตรียมไดถูกตอง
ค) ถักเปยทรงแนวความคิดสรางสรรคไดตามขั้นตอน
ง) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ถักเปยทรงแนวความคิดสรางสรรคไดตามวัตถุประสงค

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ผลงานสําเร็จ ภาพถายผลงาน

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางพ้ืนฐานรูปศีรษะและสภาพเสนผม
KE 2 ลร. 2 การถักเปยพ้ืนฐาน และถักเปยทรงแนวความคิดสรางสรรค
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการถักเปยทรงแนวความคิดสรางสรรค
KE 4 ลร. 4 การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑ

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101K ใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเก่ียวกับเสนผมและหนังศีรษะ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมปที่ 3 
มีความสนใจในงานอาชีพ

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element) 2 : ใชผลิตภัณฑบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element) 3 : ใชผลิตภัณฑสําหรับจัดแตงทรงผม

หนวยยอย(Element) 4 : ใชเคมีภัณฑเปลี่ยนโครงสรางของเสนผม

หนวยยอย(Element) 5 : ใชเคมีภัณฑเปลี่ยนสีของเสนผม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        แนะนําผลิตภัณฑ และเคมีภัณฑสําหรับทําความสะอาดเสนผม หนังศีรษะ เคมีภัณฑสําหรับ
บํารุงรักษา จัดแตงทรงผม เปลี่ยนโครงสราง และเปลี่ยนสีของเสนผม

        แนะนําผลิตภัณฑและเคมีภัณฑสําหรับทําความสะอาดเสนผม หนังศีรษะ บํารุงรักษา จัดแตง         
เปลี่ยนโครงสราง เปลี่ยนสีของผม

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ และ
สามารถทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะไดตามขอกําหนด

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑในการบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ และสามารถ
ใชผลิตภัณฑบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะไดตามขอกําหนด

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑสําหรับจัดแตงทรงผม และสามารถใชผลิตภัณฑจัด
แตงทรงผมไดตามขอกําหนด

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑเปลี่ยนโครงสรางของเสนผม และสามารถใช
เคมีภัณฑเปลี่ยนโครงสรางของเสนผมไดตามขอกําหนด

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑสําหรับเปลี่ยนสีของเสนผม และสามารถใชเคมีภัณฑ
เปลี่ยนสีของเสนผมไดตามขอกําหนด
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101K ใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเก่ียวกับเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101K.1 ใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เสนผมและหนังศีรษะสะอาดดวยผลิตภัณฑทําความสะอาด
ค) เสนผมและหนังศีรษะไดตรวจสอบความสะอาดตามขอกําหนด
ง) เสนผมและหนังศีรษะสะอาด

  จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะโดยใชผลิตภัณฑทําความสะอาด
2) ขั้นตอนทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางเสนผมและสภาพหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 หลักการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
KE 3 ลร. 3 ขั้นตอนทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการทํางาน
2 ตรวจผลงาน(ภาพผลงาน)
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101K ใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเก่ียวกับเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101K.2 ใชผลิตภัณฑบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เสนผมและหนังศีรษะบํารุงรักษาดวยผลิตภัณฑบํารุงรักษาตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) เสนผมและหนังศีรษะไดตรวจสอบการบํารุงรักษาตามขอกําหนด
ง) เสนผมและหนังศีรษะผานการบํารุงรักษา

ขอบเขต (Range Statement)
1) บํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะใชผลิตภัณฑบํารุงรักษา
2) ขั้นตอนบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

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

KE 1 ลร. 1 โครงสรางเสนผมและสภาพหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 หลักการใชผลิตภัณฑบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ
KE 3 ลร. 3 ขั้นตอนบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการทํางาน
2 ตรวจผลงาน(ภาพผลงาน)
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101K ใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเก่ียวกับเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101K.3 ใชผลิตภัณฑสําหรับจัดแตงทรงผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) ทรงผมไดรับการจัดแตงโดยใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) ทรงผมไดรับการตรวจสอบการจัดแตงตามขอกําหนด
ง) ทรงผมไดรับการจัดแตงโดยใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม

  จ) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) จัดแตงทรงผมโดยใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม
2) ขั้นตอนจัดแตงทรงผมโดยใชผลิตภัณฑ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการจัดแตงทรงผม
KE 2 ลร. 2 หลักการใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการทํางาน
2 ตรวจผลงาน(ภาพผลงาน)
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101K ใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเก่ียวกับเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101K.4 เคมีภัณฑเปล่ียนโครงสรางของเสนผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) ผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเกี่ยวกับเสนผมเพ่ือเปลี่ยนโครงสรางของเสนผมไดรับการแนะนําอยางถูกวิธี
ค) ผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเกี่ยวกับเสนผมเพ่ือเปลี่ยนโครงสรางของเสนผมใชอยางถูกวิธี
ง) ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเพ่ือใชเปลี่ยนโครงสรางของเสนผมมีขอแนะนําการใชอยางถูกวิธี

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการวิเคราะหโครงสรางเสนผมและสภาพหนังศีรษะ
KE 2 ลร. 2 หลักการเลือกใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเกี่ยวกับเสนผมเพ่ือเปลี่ยนโครงสรางของเสนผม
KE 3 ลร. 3 หลักการและขั้นตอนการเปลี่ยนโครงสรางของเสนผมดวยผลิตภัณฑและเคมีภัณฑ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการทํางาน
2 ตรวจผลงาน(ภาพผลงาน)
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101K ใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเก่ียวกับเสนผมและหนังศีรษะ

หนวยยอย(Element)
101K.5 เคมีภัณฑเปล่ียนสีของเสนผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) ผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเพ่ือเปลี่ยนสีเสนผมไดรับการแนะนําใหเลือกใชอยางถูกวิธี
ค) ผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเพ่ือเปลี่ยนสีเสนผมเลือกใชอยางถูกวิธี

ขอบเขต (Range Statement)
1) ผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเพ่ือเปลี่ยนสีเสนผมไดรับการแนะนําใหเลือกใชอยางถูกวิธี

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการวิเคราะหโครงสรางเสนผมและสภาพหนังศีรษะขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 หลักการใชผลิตภัณฑและเคมีภัณฑเปลี่ยนสีเสนผมและโครงสรางของเสนผม
KE 3 ลร. 3 หลักการและขั้นตอนการเปลี่ยนสีเสนผมดวยผลิตภัณฑและเคมีภัณฑ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการทํางาน
2 ตรวจผลงาน(ภาพผลงาน)
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
101L 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 พ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ

การจัดเตรียม การดูแลรักษา และการจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการ
ทํางานและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ

        เตรียมผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ ผลิตภัณฑ ระหวางการทํางานและเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จ

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

        เตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและ
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101L จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
101L.1 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ อุปกรณไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) เคร่ืองมือ อุปกรณไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) เคร่ืองมือ อุปกรณมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา
ง) เคร่ืองมือ อุปกรณมีสภาพปลอดภัยในการใชงานและถูกสุขลักษณะจากการเตรียมและดูแลรักษา
จ) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัย

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการทําผม
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 ในการทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101L จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
101L.2 จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผลิตภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) ผลิตภัณฑไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) ผลิตภัณฑมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา
ง) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัย

 
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 หลักการใชผลิตภัณฑในการทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาผลิตภัณฑในการทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
101 ทําผมใหเหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส

หนวยสมรรถนะ (Unit)
101L จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
101L.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 
3 ตรวจพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย (Element of Competence)




