เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่
ในการให้บริการลูกค้า สระผม ตัดซอย กันแต่งรูปทรง ดัดผม ทําสี แต่งรูปทรงให้เข้ากับใบหน้า
และเหมาะสมกับบุคลิกของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงวิธีการใช้ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิชาการและสมัยนิยม
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ภาคบริ ก าร สาขาช่ า งแต่ ง ผมบุ รุ ษ
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมี
หัวหน้างานช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น และมีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการลูกค้า สระผม ตัดซอยผมทรงสูงทรงทหารเกณฑ์ (นักเรียน) ทรงกลางทรงรองทรงสูง
โกนหนวด โกนเคราและกันหน้าให้สะอาด ทําสีปิดผมขาว เป่าไดร์ การใช้และการบํารุงดูแลรักษา
เครื่องมือ และอุปกรณ์ และการดูแลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัยได้
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์การทํางานสามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้
คุณภาพงานสูง และมีความรู้ความสามารถในการตัดซอยผมทรงสูงทรงอเมริกัน ทรงกลางทรงรองทรงต่ํา
ทําสีแฟชั่น กันแต่งหนวดและเคราให้ได้รูปทรง ปรับแต่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ และดูแลบริเวณ
สถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัยได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา
การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดีสามารถช่วยแนะนํางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
สามารถใช้หนังสือคู่มือ นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้โดยเฉพาะการตัดสินใจ
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถในการออกแบบทรงผม ตัดซอยผมทรงต่ํา
ทรงสมัยนิยม ดัดผม ทําสีไฮไลท์หรือโลวไลท์ จัดแต่งรูปทรง การออกแบบกันแต่งรูปทรง แต่งหนวด
และเคราให้ได้รูปทรงตามสมัยนิยม และประยุกต์ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ และดูแลบริเวณสถานที่
ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัยได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ให้เป็น
ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การให้บริการลูกค้า
(๑) แต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล
(๒) ให้คําปรึกษาในการให้บริการ
๓.๑.๑.๒ การสระผม
(๑) สระเพื่อตัด
(๒) สระเพื่อทําเคมี
๓.๑.๑.๓ การตัดซอย
(๑) ทรงสูงแบบทรงทหารเกณฑ์ (นักเรียน)
(๒) ทรงกลางแบบทรงรองทรงสูง
๓.๑.๑.๔ การกันแต่งรูปทรง
(๑) โกนหนวด โกนเครา
(๒) กันหน้า
๓.๑.๑.๕ การทําสีปิดผมขาว
๓.๑.๑.๖ การเป่าไดร์เพื่อแต่งรูปทรงโดยการใช้ไดร์เป่าผม
๓.๑.๑.๗ การใช้และการบํารุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์
๓.๑.๑.๘ การดูแลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ ให้บริการลูกค้า
(๑) แต่ ง กายให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
ส่วนบุคคล
(๒) ให้คําปรึกษาในการให้บริการ
๓.๑.๒.๒ สระผม
(๑) สระเพื่อตัด
(๒) สระเพื่อทําเคมี

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓.๑.๒.๓ ตัดซอย
(๑) ทรงสูงแบบทรงทหารเกณฑ์ (นักเรียน)
(๒) ทรงกลางแบบทรงรองทรงสูง
๓.๑.๒.๔ กันแต่งรูปทรง
(๑) โกนหนวด โกนเคราให้สะอาด
(๒) กันหน้าให้สะอาด
๓.๑.๒.๕ ทําสีปิดผมขาว
๓.๑.๒.๖ เป่าไดร์เพื่อแต่งรูปทรงโดยการใช้ไดร์เป่าผม
๓.๑.๒.๗ ใช้และบํารุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์
๓.๑.๒.๘ ดูแลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานการตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
มีความซื่อสัตย์ ประหยัด มีสุขอนามัย มีจรรยาบรรณในอาชีพช่างแต่งผมบุรุษ และมีการบริหารการทํางาน
ได้เป็นอย่างดี
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การตัดซอย ได้แก่
(๑) ทรงสูงแบบทรงอเมริกัน
(๒) ทรงกลางแบบทรงรองทรงต่ํา
๓.๒.๑.๒ การทําสีแฟชั่น
๓.๒.๑.๓ การกันแต่งหนวดและเคราให้ได้รูปทรง
๓.๒.๑.๔ การปรับแต่งเครื่องมือ และอุปกรณ์
๓.๒.๑.๕ การดูแลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ ตัดซอย
(๑) ทรงสูงแบบทรงอเมริกัน
(๒) ทรงกลางแบบทรงรองทรงต่ํา
๓.๒.๒.๒ ทําสีแฟชั่น
๓.๒.๒.๓ กันแต่งหนวดและเคราให้ได้รูปทรง
๓.๒.๒.๔ ปรับแต่งเครื่องมือ และอุปกรณ์
๓.๒.๒.๕ ดูแลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓.๒.๓ ทั ศ นคติ ประกอบด้ ว ย แนวความคิ ด ในเรื่ อ งการพั ฒ นาความรู้
วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน มีสุขอนามัย มีจรรยาบรรณในอาชีพ
ช่างแต่งผมบุรุษ และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การตัดซอย
(๑) ทรงต่ําแบบทรงจอนหนาและจอนบาง
(๒) แบบสมัยนิยม
๓.๓.๑.๒ การดัดผม
(๑) ทรงเสยตรง
(๒) ทรงแสก
๓.๓.๑.๓ การทําสีไฮไลท์หรือโลวไลท์
๓.๓.๑.๔ การจัดแต่งรูปทรง
๓.๓.๑.๕ การออกแบบทรงผม
๓.๓.๑.๖ การออกแบบกันแต่งรูปทรง แต่งหนวดและเคราให้ได้รูปทรง
ตามสมัยนิยม
๓.๓.๑.๗ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
๓.๓.๑.๘ การดูแลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย
๓.๓.๒
ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ ตัดซอย
(๑) ทรงต่ําแบบทรงจอนหนาและจอนบาง
(๒) แบบสมัยนิยม
๓.๓.๒.๒ ดัดผม
(๑) ทรงเสยตรง
(๒) ทรงแสก
๓.๓.๒.๓ ทําสีไฮไลท์หรือโลวไลท์
๓.๓.๒.๔ จัดแต่งรูปทรง
๓.๓.๒.๕ ออกแบบทรงผม
๓.๓.๒.๖ ออกแบบกันแต่งรูปทรง แต่งหนวดและเคราให้ได้รูปทรง
ตามสมัยนิยม

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓.๓.๒.๗ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
๓.๓.๒.๘ ดูแลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดในการวิเคราะห์และวางแผน
มีสุขอนามัย มีจรรยาบรรณในอาชีพช่างแต่งผมบุรุษ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

