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บริการตกแตงสีสันบนใบหนา
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
2011 แตงหนาเบื้องตน
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : แตงหนาพ้ืนฐานเพ่ือการทํางาน

หนวยยอย(Element) 2 : แตงหนาตามบุคลิกและวัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

บุคคลทั่วไปอายุ 15 - 40 ป ผูสนใจดานการแตงหนา

แตงหนาขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

การแตงหนาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการทํางาน และการแตงหนาตามบุคลิกและวัย

ทําความสะอาดหนา รองพ้ืน แตงหนา คิ้ว ตา แกม และปาก

ทําความสะอาดหนา ปกปดรอยดํา รอยแดง รองพ้ืนสีเขมและสีออน แกไขโครงสรางใบหนา แตงหนา คิ้ว 
ตา แกม และปาก



80

หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2011 แตงหนาเบื้องตน

หนวยยอย(Element)
2011.1 แตงหนาพ้ืนฐานเพ่ือการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) หนาของผูรับบริการไดรับการทําความสะอาดตามมาตรฐาน
ข) สีรองพ้ืนถูกเลือกไดตรงตามสีผิว
ค) โครงสรางใบหนาถูกแกไขดวยแปง สีเขมและสีออน
ง) ลักษณะคิ้ว ตา แกม ปาก  ไดรับการตกแตงดวยสี
จ) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักสุขอนามัยและความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑทําความสะอาด
2) ขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหนา
3) การใชพูกันแตงหนา ฟองนํ้า พัฟฟ
4) การจับคูสี 

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ภาพถายกอนแตงหนา
PE 2 ลป. 2 ภาพถายหลังแตงหนา

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

KE 1 ลร. 1 ความรูเร่ืองผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา
KE 2 ลร. 2 ลักษณะของรูปใบหนาแบบตาง ๆ (หนารูปหัวใจ หนาเหลี่ยม ฯลฯ)และวิธีแกไขรูปใบหนา
KE 3 ลร. 3 หลักการแกไข และตกแตง คิ้ว ตา แกม และ ปาก 

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ตรวจจากภาพถาย
2 สอบถามความพึงพอใจของผูถูกแตงหนา
3 ตรวจผลงานสําเร็จ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2011 แตงหนาเบื้องตน

หนวยยอย(Element)
2011.2 แตงหนาตามบุคลิกและวัย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) รอยดํา รอยแดง บนใบหนาไดรับการปกปดดวยครีม
ข) สีรองพ้ืนถูกเลือกไดตรงตามสีผิว
ค) โครงสรางใบหนาถูกแกไขดวยรองพ้ืนสีเขมและสีออน (Shading & Hi-light)
ง) ลักษณะคิ้ว ตา แกม ปาก  ไดรับการตกแตงและแกไขดวยสี
จ) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักสุขอนามัย และความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) การใชพูกันแตงหนา ฟองนํ้า พัฟฟ
2) การจับคูสีใหเหมาะสมกับวัย

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

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

KE 1 ลร. 1 ภาพถายกอนแตงหนา
KE 2 ลร. 2 ภาพถายหลังแตงหนา

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ตรวจภาพถาย
2 สอบถามความพึงพอใจของผูถูกแตง
3 ตรวจผลงานสําเร็จ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
2012 แตงหนาในโอกาสพิเศษ
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : แตงหนาโอกาสรับพระราชทานปริญญา

หนวยยอย(Element) 2 : แตงหนาโอกาสไปงานราตรี

หนวยยอย(Element) 3 : แตงหนาโอกาสเปนเจาสาว

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ทําความสะอาดหนา ปกปดรอยดํา รอยแดง รองพ้ืนสีเขมและสีออน แกไขโครงสรางใบหนา แตงหนา คิ้ว
 ตา แกม และปาก ปดดวยมาสคาราขนตา

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

บุคคลทั่วไปอายุ 15 - 40 ป สนใจดานการแตงหนา

แตงหนาในโอกาสตางๆ

การแกไขโครงสรางใบหนา และ แตงหนาในโอกาสตางๆ

ทําความสะอาดใบหนา ปกปดรอยดํา รอยแดง รองพ้ืนสีเขมและสีออน แกไขโครงสรางใบหนา แตงหนา 
คิ้ว ตา แกม และปาก ปดดวยมาสคาราขนตา

ทําความสะอาดใบหนา ปกปดรอยดํา รอยแดง รองพ้ืนสีเขมและสีออน แกไขโครงสรางใบหนา แตงหนา 
คิ้ว ตา แกม และปาก ติดขนตาปลอม ปดดวยมาสคาราขนตา
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2012 แตงหนาในโอกาสพิเศษ

หนวยยอย(Element)
2012.1 แตงหนาโอกาสรับพระราชทานปริญญา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) รอยดํา รอยแดง บนใบหนาไดรับการปกปด 
ข) สีรองพ้ืนถูกเลือกไดตรงตามสีผิว
ค) โครงสรางรูปหนาถูกแกไขดวยรองพ้ืนสีเขมและสีออน (Shading & Hi-light)
ง) ลักษณะคิ้ว ตา แกม ปาก  ไดรับการตกแตงและแกไข 
จ) ขนตาไดรับการปดดวยมาสคารา

ขอบเขต (Range Statement)
1) การใชพูกันแตงหนา ฟองนํ้า พัฟฟ  
2) การจับคูสี
3) เทคนิคการลงรองพ้ืนชนิดตาง ๆ
4) เทคนิคการดัดขนตาและปดมาสคารา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ภาพถายกอนแตงหนา
PE 2 ลป. 2 ภาพถายหลังแตงหนา

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

KE 1 ลร. 1 ลักษณะรูปแบบใบหนาแบบตาง ๆ (หนารูปหัวใจ หนาเหลี่ยม ฯลฯ)
KE 2 ลร. 2 ลักษณะรูปแบบตาง ๆ ของคิ้ว ตา แกม ปาก และการแกไข
KE 3  ลร. 3 หลักการตกแตงใบหนาในโอกาสพิเศษ

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

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2012 แตงหนาในโอกาสพิเศษ

หนวยยอย(Element)
2012.2 แตงหนาโอกาสไปงานราตรี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ปกปดรอยดํา รอยแดง บนใบหนา 
ข) สีรองพ้ืนถูกเลือกไดตรงตามสีผิว
ค) โครงสรางรูปหนาถูกแกไขดวยรองพ้ืนสีเขมและสีออน (Shading & Hi-light)
ง) ลักษณะคิ้ว ตา แกม ปาก  ไดรับการแกไข และตกแตง 
จ) ขนตาไดรับการปดดวยมาสคารา
ฉ) ขนตาปลอมไดรับการติดเพ่ือเพ่ิมความสวยงามของดวงตา

ขอบเขต (Range Statement)
1) การใชพูกันแตงหนา ฟองนํ้า พัฟฟ  
2) การจับคูสี
3) รูปแบบของขนตาปลอมแบบตาง ๆ 
4) เทคนิคการลงรองพ้ืนชนิดตาง ๆ
5) เทคนิคการดัดขนตาและปดมาสคารา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ภาพถายกอนแตงหนา
PE 2 ลป. 2 ภาพถายหลังแตงหนา

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

KE 1 ลร. 1 ลักษณะรูปแบบหนาแบบตาง ๆ (หนารูปหัวใจ หนาเหลี่ยม ฯลฯ)
KE 2 ลร. 2 ความรูลักษณะตาง ๆ ของคิ้ว ตา แกม ปาก และการแกไข
KE 3 ลร. 3 รูปแบบของงาน (Concept)สถานที่
KE 4 ลร. 4 หลักการตกแตงใบหนาโอกาสพิเศษ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 จากภาพถาย
2 สอบถามความพึงพอใจของผูถูกแตง  
3 ตรวจผลงานสําเร็จ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2012 แตงหนาในโอกาสพิเศษ

หนวยยอย(Element)
2012.3 แตงหนาโอกาสเปนเจาสาว
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ใบหนาผูรับบริการไดรับการทําความสะอาดตามมาตรฐาน
ข) สีรองพ้ืนถูกเลือกใหเหมาะตามสภาพผิว
ค) โครงสรางใบหนาถูกแตงดวยแปงสีเขมและสีออน (Shading & Hi-light)
ง) ลักษณะของคิ้ว ตา  ปาก  ไดรับการตกแตงและแกไขดวยสี

ขอบเขต (Range Statement)
1) คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑทําความสะอาด
2) ขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหนา
3) การใชพูกันแตงหนา ฟองนํ้า พัฟฟ ขนตาปลอม
4) การใชสีใหเหมาะสมตามเวลา สถานที่ และชุดที่สวมใส

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ภาพถายกอนแตงหนา
PE 2 ลป. 2 ภาพถายหลังแตงหนา

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

KE 1 ลร. 1 ความรูเร่ืองการใชสีในการแตงหนา
KE 2 ลร. 2 ความรูเร่ืองแสงในการแตงหนา
KE 3 ลร. 3 รูเวลา สถานที่ และชุดที่สวมใส
KE 4  ลร. 4 หลักการตกแตงใบหนาในโอกาสพิเศษ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ตรวจจากภาพถาย
2 สอบถามความพึงพอใจของผูถูกแตงหนา และญาติ
3 ตรวจผลงานสําเร็จ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
2013 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

เตรียม ดูแลรักษา จัดเก็บ เคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน

        เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ  กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ ระหวางการ
ทํางานและเมื่องานเสร็จ

        เตรียมผลิตภัณฑ กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บ ผลิตภัณฑ ระหวางการทํางานและเมื่องาน
เสร็จ

       บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพแตงหนา..........

        เตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กอนการใชงาน ดูแลรักษาและจัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานระหวางการทํางานและ
เมื่องานเสร็จ
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2013 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
2013.1 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 ในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนา
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 ในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนา

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2013 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
2013.2 จัดเตรียมและดูแลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ผลิตภัณฑไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) ผลิตภัณฑไดจัดวางในสถานที่ตามกําหนด
ค) ผลิตภัณฑมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) การจัดวาง การจัดเก็บ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
2) จํานวนผลิตภัณฑที่จัดเตรียม
3) เพ่ือบริการตกแตงสีสันบนใบหนา
 

                                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 หลักการใชผลิตภัณฑในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการดูแลรักษาผลิตภัณฑในการบริการตกแตงสีสันบนใบหนา

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

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 บริการตกแตงสีสันบนใบหนา

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2013 จัดเตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element)
2013.3 จัดเตรียมและดูแลพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) พ้ืนที่ปฏิบัติงานไดจัดเตรียมตามรายการที่กําหนด
ข) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพพรอมใชงานจากการดูแลรักษา
ค) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสภาพปลอดภัยและถูกสุขอนามัยจากการเตรียมและดูแลรักษา

 
ขอบเขต (Range Statement)

1) พ้ืนที่ปฏิบัติงานสะอาด ปลอดภัยในการใชงาน ถูกสุขลักษณะ
2) พ้ืนที่ปฏิบัติงานเพียงพอเพ่ือใชบริการตกแตงสีสันบนใบหนา

 

                                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 หลักการจัดพ้ืนที่ปฏิบัติงานบริการตกแตงสีสันบนใบหนา
KE 2 ลร. 2 หลักการความปลอดภัยและสุขอนามัยของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2 บันทึกการใชพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
3 ตรวจพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

หนวยยอย (Element of Competence)




