มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Occupational Standard and Professional Qualifications

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2)

จัดทําโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2)
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
N/A
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
N/A
4. ข้อมูลเบื้องต้น
N/A
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
N/A
6. ครั้งที่
1
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย
อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
N/A
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of All Units of Competence within this Occupational Standards)
รหัสหน่วยสมรรถนะ

เนื้อหา

1511

วิเคราะห์สภาพผิวหน้า

1521

วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ละสัดส่วนของใบหน้า

1611

พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าให้เหมาะสมกับผิวหน้า

1621

แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา

1711

แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา

10. ระดับคุณวุฒิ
10.1 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการแต่งหน้า มีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า
วิเคราะห์ผิวหน้า บำรุงผิวหน้า แก้ไขรูปหน้า เสริมจุดเด่น แก้ไขจุดด้อยของใบหน้า ใช้สีสัน แสงและเงาช่วยในการแต่งหน้าอย่างมีมิติสวยงามตามกาลเทศะที่ต้องการ
มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพแต่งหน้า ใช้เครื่องสำอางที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 5 หน่วยสมรรถนะ
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3

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดย หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
1511 วิเคราะห์สภาพผิวหน้า
1521 วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ละสัดส่วนของใบหน้า
1611 พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าให้เหมาะสมกับผิวหน้า
1621 แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา
1711 แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่ 1
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 1 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY PURPOSE , KEY ROLES , KEY FUNCTION
ความมุ่งหมายหลัก
บทบาทหลัก
Key Purpose
Key Roles
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
พัฒนาและยกระดับสมรรถนะอาชีพเสริมสวยและคว 15
วิเคราะห์เค้าโครงรูปหน้า และสภาพผิวหน้า
ามงามมืออาชีพระดับสากลอย่างยั่งยืน
16

พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเครื่องสำอางเ
พื่อแต่งหน้าตามหลักการพื้นฐาน

17

ทำการแต่งหน้าตามหลักการแต่งหน้าของการออก
งานประเภทต่าง ๆ

คำอธิบาย ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
151 วิเคราะห์สภาพผิวหน้า
152 วิเคราะห์เค้าโครงใบหน้าและสัดส่วนของใบหน้า
161 เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและปกป้องผิวให้เหมาะกับ
สภาพผิว
162 ทำการแต่งหน้าตามหลักการพื้นฐานที่ถูกต้อง
171 ทำการแต่งหน้าตามหลักการแต่งหน้าของการออก
งานประเภทต่าง ๆ
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2. ตารางแสดงหน้าที่ 1 (ต่อ)
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 2 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY FUNCTION , UNIT OF COMPETENCE , ELEMENT OF COMPETENCE
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
151 วิเคราะห์สภาพผิวหน้า

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
1511 วิเคราะห์สภาพผิวหน้า

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
15111 วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยสายตา
15112 วิเคราะห์รายละเอียดของผิวหน้าในแต่ละส่วนของใบห
น้า

152

วิเคราะห์เค้าโครงใบหน้าและสัดส่วนของใบ 1521
หน้า

วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ 15211 วิเคราะห์รูปหน้าที่ตรงกับประเภทรูปหน้า
ละสัดส่วนของใบหน้า
15212 วิเคราะห์จุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและเสริม
ให้สวยงามขึ้น

161

เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและปกป้องผิวให้เห 1611
มาะกับสภาพผิว

พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าให้เหมาะสมกับผิ 16111 เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและปกป้องผิวให้เหมาะสม
วหน้า
กับสภาพผิว (skincare)
16112 บำรุงผิวหน้าและใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวเพื่อเตรียมผิว
หน้าให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้า

162

ทำการแต่งหน้าตามหลักการพื้นฐานที่ถูกต้
อง

1621

แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว
แต่งหน้างานรับปริญญา

16211 จัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก
ให้สวยงามเหมาะสมกับรูปหน้า
16212 สร้างสีสันบนใบหน้าเพื่อความสวยงามและปรับปรุงสัด
ส่วนที่บกพร่อง

171

ทำการแต่งหน้าตามหลักการแต่งหน้าของก 1711
ารออกงานประเภทต่าง ๆ

แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว
โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา

17111 เตรียมสภาพผิวหน้า
จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำ
หรับการแสดง
17112 สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภา
พอากาศ แสง และสีสำหรับการแสดง

คำอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key Function) เพื่อให้ได้ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
และหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence)
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

1511

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สภาพผิวหน้า

3. ทบทวนครั้งที่

1/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ISCO 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

วิเคราะหผิวหน าดวยสายตา วิเคราะหรายละเอียดของสภาพผิวแตละสวนของใบหน า
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างแต่งหน้าพื้นฐาน Makeup Artist
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
15111 วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยสายตา
15112
วิเคราะห์รายละเอียดของผิวหน้าในแต่ละส่วนของใบหน้า

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยการใช้สายตา
2. วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยการใช้มือสัมผัส
1. วิเคราะห์สภาพผิวแต่ละส่วนของผิวหน้า
2. แก้ปัญหาของสภาพผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ผานหลักสูตรการเรียนจากสถาบันที่กระทรวงศึกษารับรอง
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
สามารถรูลักษณะสภาพผิวจากการสัมผัสดวยมือ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกี่ยวกับผิว ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ
ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
ทำการวิเคราะห์สภาพผิวและเค้าโครงหน้าเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวเพื่อใช้ในการแต่งบำรุงผิวและแต่งหน้า วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยสายตา
วิเคราะห์รายละเอียดของสภาพผิวแต่ละส่วนของใบหน้า

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
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สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

1521

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ละสัดส่วนของใบหน้า

3. ทบทวนครั้งที่

1/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ISCO 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

วิเคราะหรูปหน าที่ตรงกับประเภทรูปหน า วิเคราะหจุดเดนและขอบกพรองเพื่อปรับปรุงและเสริมใหสวยงามข้ น
ึ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างแต่งหน้าพื้นฐาน Makeup Artist
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
15211 วิเคราะห์รูปหน้าที่ตรงกับประเภทรูปหน้า

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. สามารถแยกแยะใบหน้าแต่ละแบบได้
2. สามารถออกแบบการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกได้
15212
1. สามารถวิเคราะห์จุดเด่นเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง
วิเคราะห์จุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและเสริมให้สวย 2. สามารถเสริมจุดเด่นและลดจุดด้อยของใบหน้า
งามขึ้น
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
สามารถแยกแยะเคาโครงใบหน าแตละแบบได
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรูเกี่ยวกับรูปแบบของใบหน าแตละประเภท
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

7

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ
ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
3. คำแนะนำในการประเมิน
N/A
4. วิธีการประเมิน
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
1. คำอธิบายรายละเอียด
ทำการวิเคราะห์สภาพผิวและเค้าโครงหน้าเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวเพื่อใช้ในการแต่งบำรุงผิวและแต่งหน้า วิเคราะห์รูปหน้าที่ตรงกับประเภทรูปหน้า
วิเคราะห์จุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและเสริมให้สวยงามขึ้น

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
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สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

1611

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าให้เหมาะสมกับผิวหน้า

3. ทบทวนครั้งที่

1/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ISCO 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าให้เหมาะสมกับผิวหน้า เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว (skincare) บำรุงผิวหน้าและใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวเพื่อเตรียมผิวหน้าให้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ชางแตงหน าขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน Makeup Artist
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
อาชีพชางเสริมสวย
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
16111
1. รู้ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว
ข้อสอบข้อเขียน
เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและปกป้องผิวให้เหมาะสมกับสภาพผิ 2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว
การสัมภาษณ์
ว (skincare)
16112
1.
ข้อสอบข้อเขียน
บำรุงผิวหน้าและใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวเพื่อเตรียมผิวหน้าให้ เลือกครีมบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติปกป้องผิวจากแสงแดดและมล การสัมภาษณ์
พร้อมสำหรับการแต่งหน้า
ภาวะ
2.
สามารถเลือกใช้และรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ทีมีปัญหาได้
เช่น ผู้ที่มีปัญหา สิว กระ ฝ้าหนา
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N./A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
มีทักษะในการแก้ปัญหาสำหรับสภาพผิวที่มีปัญหา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรูเกี่ยวกับผิว และความรูของผลิตภัณฑบํารุงผิว
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สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ
ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
ต้องรู้สภาพผิวของผิวแต่ละประเภท เช่น ผิวผสม ผิวมัน ผิวแพ้ง่าย ผิวมีปัญหาสิว ฝ้า มีความรู้เรื่องสภาพผิวติดสารเคมี ผิวขาดน้ำ ผิวแก่
เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวนั้น ๆ ได้ เลือกครีมบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะ
สามารถเลือกใช้และรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ทีมีปัญหาได้ เช่น ผู้ที่มีปัญหา สิว กระ ฝ้าหนา
พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าให้เหมาะสมกับผิวหน้า เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว (skincare)
บำรุงผิวหน้าและใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวเพื่อเตรียมผิวหน้าให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้า

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

1621

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา

3. ทบทวนครั้งที่

1/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ISCO 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

แตงหน าพน
ิ้ ฐาน แตงหน าเจาสาว แตงหน างานรับปริญญา จัดแตงทรงคว
ิ้  ตา แกม ปาก ใหสวยงามเหมาะสม
กับใบหน า สรางสีสันบนใบหน าเพื่อความสวยงามและปรับปรุง สัดสวนที่บกพรอง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ Makeup Artist
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
16211 จัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก
ให้สวยงามเหมาะสมกับรูปหน้า

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)

วิธีการประเมิน (Assessment)
1.
ข้อสอบข้อเขียน
สามารถแก้ปัญหาทุกส่วนบนใบหน้าและสภาพผิวหน้าได้ด้วย การสัมภาษณ์
การจัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม และปาก
การสาธิตการปฏิบัติงาน
2. สามารถออกแบบการแต่งหน้าให้เข้ากับรูปหน้าได้
เสริมจุดเด่น
และลดจุดด้อยของใบหน้าเดิมโดยการอกแบบทรงคิ้ว ตา แก้ม
ปาก ให้สวยงาม
16212
1.
ข้อสอบข้อเขียน
สร้างสีสันบนใบหน้าเพื่อความสวยงามและปรับปรุงสัดส่วนที่ สามารถแต่งหน้าให้เหมาะสมกลมกลืนกับสัดส่วนของใบหน้า การสัมภาษณ์
บกพร่อง
2.
การสาธิตการปฏิบัติงาน
สามารถให้คำแนะนำในการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับสภาพผิวห
น้าของตัวเอง
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรูเกี่ยวกับสี การผสมสี การเลือกสีในโอกาสตาง ๆ เชนกลางวัน กลางคืน หรือมีไฟสองสวางมากสงผลใหสี
ที่แตงหน าไวเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็ นจริง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ
ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ข)คำอธิบายรายละเอียด
มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้สี การเลือกสีให้เหมาะสม สามารถวิเคราะห์องค์รวมโดยรวมเพื่อให้การแต่งหน้าเหมาะสมกับเสื้อผ้า ใบหน้า และ ทรงผม
สามารถให้คำปรึกษาด้านความงามเพื่อแก้ปัญหาความงามให้ลูกค้าได้
แต่งหน้าพิ้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา จัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก ให้สวยงามเหมาะสมกับใบหน้า สร้างสีสันบนใบหน้าเพื่อความสวยงามและปรับปรุง
สัดส่วนที่บกพร่อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

1711

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา

3. ทบทวนครั้งที่

1/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ISCO 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

แตงหน าเพื่อธุรกิจบันเทิงสําหรับพิธีกร ละครทีวี พิธีกร ผูประกาศขาว โฆษณาทีวี และภาพยนตร ภาพนิ่ง
โฆษณา ดาราภาพยนตร ประกอบการแสดงในภาพยนตร เตรียมสภาพผิวหน า จัดหาเครื่องสําอางที่เหมาะสม
สําหรับแสงและสีสําหรับการแสดง สรางสีสันและมิติของการแตงหน าใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ แสง และสี
สําหรับการแสดง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพชางเสริมสวย
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
17111 เตรียมสภาพผิวหน้า
จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำหรับการแส
ดง
17112
สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภาพอากา
ศ แสง และสีสำหรับการแสดง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. มีความรู้เรื่องโทนสีสำหรับใบหน้า
2.
สามารถออกแบบโทนการแต่งหน้าให้เข้ากับบทบาทการแสดง
1. มีความรู้เรื่องแสงและเงา (Shading)
2.
สามารถโทนการแต่งหน้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการแส
ดง แสง และสี

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกี่ยวกับผิว
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ
ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิงสำหรับศิลปิน ดาราภาพยนตร์ ประกอบการแสดงในภาพยนตร์ โขน ละคร เพื่อประกอบฉากหรือการโชว์ตัว เตรียมสภาพผิวหน้า
จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำหรับการแสดง สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ แสง และสีสำหรับการแสดง

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1.สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2.สอบสัมภาษณ์
3.สาธิตการปฏิบัติงาน
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