
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาทีห่ลกั 
(Key Functions) 

102 
ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวสัดุอื่นๆ เพื่อใช ประดับและ

ตกแตงทรงผม
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
1021 ประดิษฐแฮรพีซเพ่ือใชตกแตงทรงผม
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพประดิษฐแฮรพีช

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ประดิษฐแฮรพีซจากเศษผม

หนวยยอย(Element) 2 : ประดิษฐแฮรพีซจากเสนผม

หนวยยอย(Element) 3 : ประดิษฐแฮรพีซจากเสนใยสังเคราะห

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐแฮรพีซและประดิษฐแฮรพีซจากเสนผมไดตาม
รูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบผลงาน และแกไขขอบกพรอง

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐแฮรพีซและประดิษฐแฮรพีซจากเสนใย
สังเคราะหไดตามรูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบผลงานและแกไขขอบกพรอง

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        ประดิษฐแฮรพีชจากเศษผม เสนผม เสนใยสังเคราะห เพ่ือใชตกแตงทรงผม

    การประดิษฐแฮรพีชเศษผม เสนผม และ เสนใยสังเคราะห

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐแฮรพีซและประดิษฐแฮรพีซจากเศษผมไดตาม
รูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบผลงาน และแกไขขอบกพรอง
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1021 ประดิษฐแฮรพีซเพ่ือใชตกแตงทรงผม

หนวยยอย(Element)
1021.1 ประดิษฐแฮรพีซจากเศษผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) แฮรพีซไดรับการออกแบบใหเหมาะกับการใชงาน สวยงาม และใชไดอยางปลอดภัย
ค) เศษผมไดประดิษฐเปนแฮรพีซตามรูปแบบที่กําหนด
ง) แฮรพีซประดิษฐจากเศษผมเสร็จตามรูปแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) แฮรพีซประดิษฐจากเศษผม
2) ประดิษฐแฮรพีซตามแบบกําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการประดิษฐแฮรพีซจากเศษผม
KE 2 ลร. 2 รูปแบบผมประดิษฐ
KE 3 ลร. 3 วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐแฮรพีซเพ่ือใชตกแตงทรงผม

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1021 ประดิษฐแฮรพีซเพ่ือใชตกแตงทรงผม

หนวยยอย(Element)
1021.2 ประดิษฐแฮรพีซจากเสนผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) แฮรพีซไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับการใช สวยงาม และมีความปลอดภัย
ค) เสนผมไดประดิษฐเปนแฮรพีซตามแบบที่กําหนด
ง) แฮรพีซประดิษฐจากเสนผมเสร็จตามรูปแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) แฮรพีซประดิษฐจากเสนผม
2) ประดิษฐแฮรพีซตามแบบกําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการประดิษฐแฮรพีซจากเสนผม
KE 2 ลร. 2 รูปแบบผมประดิษฐ
 KE 2  ลร. 3 วิธีประดิษฐแฮรพีซจากเสนผม

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1021 ประดิษฐแฮรพีซเพ่ือใชตกแตงทรงผม

หนวยยอย(Element)
1021.3 ประดิษฐแฮรพีซจากเสนใยสังเคราะห
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) รูปแบบแฮรพีซไดรับการออกแบบใหสะดวกในการใช สวยงาม และปลอดภัย
ค) แฮรพีซประดิษฐจากเสนใยสังเคราะหไดตรวจสอบและแกไข
ง) แฮรพีซประดิษฐจากเสนใยสังเคราะหเสร็จตามรูปแบบกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) แฮรพีซประดิษฐจากเสนใยสังเคราะห
2) ประดิษฐแฮรพีซตามแบบกําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการประดิษฐแฮรพีซจากเสนใยสังเคราะห
KE 2 ลร. 2 รูปแบบผมประดิษฐ

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):



66

ชื่อหนวยสมรรถนะ
1022 ประดิษฐฮาฟวิกเพ่ือใชประกอบทรงผม
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพประดิษฐฮาฟวิก

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ประดิษฐฮาฟวิกจากเสนผม

หนวยยอย(Element) 2 : ประดิษฐฮาฟวิกจากเสนใยสังเคราะห

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        ประดิษฐฮาฟวิกจากเสนผม หรือเสนใยสังเคราะหเพ่ือใชประกอบทรงผม

        ประดิษฐฮาฟวิกจากเสนผม หรือเสนใยสังเคราะห

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐฮาฟวิกและประดิษฐฮาฟวิกจากเสนผมไดตาม
รูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบฮาฟวิกไดตามตองการ

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐฮาฟวิกและประดิษฐฮาฟวิกจากเสนใย
สังเคราะหไดตามรูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบฮาฟวิกไดตามตองการ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1022 ประดิษฐฮาฟวิกเพ่ือใชประกอบทรงผม

หนวยยอย(Element)
1022.1 ประดิษฐฮาฟวิกจากเสนผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เสนผมไดประดิษฐเปนฮาฟวิกตามแบบกําหนด
ค) ฮาฟวิกประดิษฐจากเสนผมไดตรวจสอบและแกไข
ง) ฮาฟวิกประดิษฐจากเสนผมเสร็จตามรูปแบบกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ฮาฟวิกประดิษฐจากเสนผม
2) ประดิษฐฮาฟวิกตามแบบกําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการ และวิธีการประดิษฐฮาฟวิกจากเสนผม
KE 2 ลร. 2 รูปแบบฮาฟวิกประดิษฐ
KE 2  ลร. 3 หลักการตรวจสอบฮาฟวิกจากเสนผม

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1022 ประดิษฐฮาฟวิกเพ่ือใชประกอบทรงผม

หนวยยอย(Element)
1022.2 ประดิษฐฮาฟวิกจากเสนใยสังเคราะห
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เสนใยสังเคราะหไดประดิษฐเปนฮาฟวิกตามแบบที่กําหนด
ค) ฮาฟวิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะหไดตรวจสอบและแกไข
ง) ฮาฟวิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะหเสร็จตามรูปแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ฮาฟวิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะห
2) ประดิษฐฮาฟวิกตามแบบกําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการ และวิธีการประดิษฐฮาฟวิกจากเสนใยสังเคราะห
KE 2 ลร. 2 รูปแบบฮาฟวิกประดิษฐ
KE 3  ลร. 3 หลักการตรวจสอบฮาฟวิกจากเสนใยสังเคราะห

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
1023 ประดิษฐวิกเพ่ือเปล่ียนทรงผม
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพประดิษฐวิกผม

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ประดิษฐวิกจากเสนผม

หนวยยอย(Element) 2 : ประดิษฐวิกจากเสนใยสังเคราะห

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        ประดิษฐวิกผมจากเสนผม หรือเสนใยสังเคราะหเพ่ือเปลี่ยนทรงผม

        ประดิษฐวิกผมจากเสนผม หรือเสนใยสังเคราะหเพ่ือเปลี่ยนทรงผม

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐวิกและประดิษฐวิกจากเสนผมไดตามรูปแบบที่
กําหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพวิกจากเสนผมไดตามขอกําหนด

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐวิกและประดิษฐวิกจากเสนใยสังเคราะหไดตาม
รูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพวิกไดตามขอกําหนด
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1023 ประดิษฐวิกเพ่ือเปล่ียนทรงผม

หนวยยอย(Element)
1023.1 ประดิษฐวิกจากเสนผม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เสนผมไดประดิษฐเปนวิกตามแบบที่กําหนด
ค) วิกประดิษฐจากเสนผมไดตรวจสอบและแกไขตามแบบที่กําหนด
ง) วิกประดิษฐจากเสนผมเสร็จตามรูปแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) วิกประดิษฐจากเสนผม
2) ประดิษฐวิกตามแบบที่กําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการประดิษฐวิกจากเสนผม
KE 2 ลร. 2 รูปแบบวิกประดิษฐจากเสนผม
KE 3  ลร. 3 หลักการตรวจสอบคุณภาพวิกประดิษฐจากเสนผม

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1023 ประดิษฐวิกเพ่ือเปล่ียนทรงผม

หนวยยอย(Element)
1023.2 ประดิษฐวิกจากเสนใยสังเคราะห
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เสนใยสังเคราะหไดประดิษฐเปนวิกตามแบบที่กําหนด
ค) วิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะหไดตรวจสอบและแกไขใหเปนไปตามแบบที่กําหนด
ง) วิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะหเสร็จตามรูปแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) วิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะห
2) ประดิษฐวิกตามแบบกําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการประดิษฐวิกจากเสนใยสังเคราะห
KE 2 ลร. 2 รูปแบบวิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะห
KE 3  ลร. 3 หลักการตรวจสอบคุณภาพวิกประดิษฐจากเสนใยสังเคราะห

แนวทางการประเมินสําหรบัผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ตรวจผลงานสําเร็จ
2 สังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
3 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
1024 ประดิษฐเครื่องประดับเพ่ือตกแตงทรงผม
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ประดิษฐเคร่ืองประดับจากวัสดุธรรมชาติ

หนวยยอย(Element) 2 : ประดิษฐเคร่ืองประดับจากวัสดุสังเคราะห

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

        ประดิษฐเคร่ืองประดับจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะหเพ่ือตกแตงทรงผม

        การประดิษฐเคร่ืองประดับจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะหเพ่ือตกแตงทรงผม

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐเคร่ืองประดับและประดิษฐเคร่ืองประดับจาก
วัสดุธรรมชาติไดตามรูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพ และแกไขขอบกพรองไดตามตองการ

        สามารถเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐเคร่ืองประดับและประดิษฐเคร่ืองประดับจาก
วัสดุสังเคราะหไดตามรูปแบบที่กําหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพ และแกไขขอบกพรองไดตามตองการ

       บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดความรู มีความสนใจในอาชีพประดิษฐเครื่องประดับ
เพ่ือตกแตงทรงผม
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1024 ประดิษฐเครื่องประดับเพ่ือตกแตงทรงผม

หนวยยอย(Element)
1024.1 ประดิษฐเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) วัสดุธรรมชาติไดประดิษฐเปนเคร่ืองประดับตามแบบกําหนด
ค) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติไดตรวจสอบคุณภาพและแกไขใหเปนไปตามแบบที่กําหนด
ง) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติเสร็จตามรูปแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ
2) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติตามแบบที่กําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการประดิษฐเคร่ืองประดับจากวัสดุธรรมชาติ
KE 2 ลร. 2 รูปแบบเคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ
KE 3  ลร. 3 หลักการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองประดบัที่ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1024 ประดิษฐเครื่องประดับเพ่ือตกแตงทรงผม

หนวยยอย(Element)
1024.2 ประดิษฐเครื่องประดับจากวัสดุสังเคราะห
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุ อุปกรณ สถานที่ไดจัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) วัสดุสังเคราะหไดประดิษฐเปนเคร่ืองประดับตามแบบที่กําหนด
ค) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุสังเคราะหไดตรวจสอบคุณภาพและแกไขขอบกพรอง
ง) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุสังเคราะหสําเร็จไดตามรูปแบบที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุสังเคราะห
2) เคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุสังเคราะหตามแบบที่กําหนด.......แบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลงานสําเร็จ(ภาพผลงาน......แบบ)
PE 2 ลป. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
PE 3 ลป. 3 รูปแบบกําหนด........แบบ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการเคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุสังเคราะห
KE 2 ลร. 2 รูปแบบเคร่ืองประดับประดิษฐจากวัสดุสังเคราะห
KE 3  ลร. 3 หลักการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองประดับที่ประดิษฐจากวัสดุสังเคราะห

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
1025 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)

       บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการเรื่องความงาม

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ
เคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ พ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและเมื่อเสร็จงาน

จัดเตรียม  ดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการ
ทํางานและเมื่อเสร็จงาน

        เตรียมผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ ผลิตภัณฑ ระหวางการทํางานและเมื่อ
เสร็จงาน

        เตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและ
เมื่อเสร็จงาน
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1025 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
1025.1 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

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

 
ขอบเขต (Range Statement)

1)

2) จํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณ ที่จัดเตรียม

 

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

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

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

KE 1 ลร. 1 หลักการเลือกใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการประดิษฐเคร่ืองประดับและตกแตงทรงผม
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการประดิษฐเคร่ืองประดับและตกแตงทรงผม

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

หนวยยอย (Element of Competence)

การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการประดิษฐเสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุ
อื่นๆ เพ่ือใชประดับและตกแตงทรงผม
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1025 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
1025.2 จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผลิตภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) ผลิตภัณฑไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) ผลิตภัณฑมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา และจัดเก็บไวในที่เหมาะสม

 
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 หลักการใชผลิตภัณฑในการประดิษฐเคร่ืองประดับและตกแตงทรงผม
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาผลิตภัณฑในการประดิษฐเคร่ืองประดับและตกแตงทรงผม

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
102 ประดิษฐ เสนผม เสนใยสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช ประดับและตกแตงทรงผม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
1025 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
1025.3 จัดเตรียมและดูแลพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) พ้ืนที่ปฏิบัติงานไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา
ค) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพปลอดภัยและถูกสุขอนามัยจากการเตรียมและดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) พ้ืนที่ปฏิบัติงานสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ปลอดภัยในการใชงาน   
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 ตรวจผลงาน

หนวยยอย (Element of Competence)




