เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริ มการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) โดยความเห็นชอบของรัฐ มนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ส าขาอาชี พ ช า งเครื่ อ งประดั บ (ประดั บ อั ญ มณี ) หมายถึ ง
ชางประดับอัญมณีหรือชางฝงที่ประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมชางเครื่องประดับ ทํางานเกี่ยวกับ
การฝงอัญมณีลงบนตัวเรือนโดยใชชิ้นสวนโลหะประกอบเปนตัวเรือนในการยึดเกาะอัญมณี
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) แบง
ออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางประดับอัญมณีหรือชางฝงที่ประกอบอาชีพในงาน
อุตสาหกรรมชางเครื่องประดับทํางานเกี่ยวกับการฝงอัญมณี มีความรู ความสามารถ ในการใชวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ไดเหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถอานแบบและใบสั่งงานไดอยางถูกตอง
และปฏิบัติตามกรรมวิธีตาง ๆ ในการประดับอัญมณีไดอยางถูกตอง
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางเครื่องประดับอัญมณีหรือชางฝงที่ประกอบอาชีพใน
งานอุ ต สาหกรรมช า งเครื่ อ งประดั บ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ การฝ ง อั ญ มณี มี ค วามเข า ใจในขั้ น ตอนและ
กระบวนการผลิตอยางละเอียด สามารถตรวจสอบคุณภาพและแกปญหาไดอยางถูกตอง
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางเครื่องประดับอัญมณีหรือชางฝงที่ประกอบอาชีพ
ในงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทํางานเกี่ยวกับการฝงอัญมณีขั้นสูง สามารถวิเคราะห
วินิจฉัยและแกปญหาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝงพลอย สามารถนําความรูและทักษะเกี่ยวกับ
งานฝงพลอยประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหมได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ใหเปน ดังนี้
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูเกี่ยวกับอัญมณีและการวิเคราะหอัญมณีเบื้องตน
๓.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับรูปทรงในการเจียระไนอัญมณีเบื้องตน
๓.๑.๓ ความรูเกี่ยวกับการ ขัด ตกแตงตัวเรือนเพื่องานฝงพลอยเบื้องตน
๓.๑.๔ ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทํางาน
๓.๑.๕ ความรู เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ การใช แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ
เครื่องมือเครื่องจักร
๓.๑.๖ ความรูเกี่ยวกับวัสดุและการใชและการเก็บรักษาวัสดุมีคา
๓.๑.๗ ความรูเกี่ยวกับการอานแบบ วินิจฉัยแบบและใบสั่งงาน
๓.๑.๘ ความรูเกี่ยวกับการประดับอัญมณี แบบตาง ๆ
๓.๑.๙ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพชางอัญมณี
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๒.๒ ใชเครื่องมื อ อุ ปกรณ ใหเหมาะสมกับชิ้ น งานและดู แลรัก ษาได
ถูกตอง
๓.๒.๓ ใชและเก็บรักษาวัสดุมีคาอยางถูกตอง
๓.๒.๔ อานแบบและใบสั่งงานไดอยางถูกตอง
๓.๒.๕ ประดับ อั ญ มณี ด วยความประณี ต และควบคุ ม การสู ญเสี ย ตาม
กรรมวิธีตาง ๆ เชน
(๑) ฝงหนามเตย
(๒) ฝงหุม
(๓) ฝงไขปลา
(๔) ฝงหนีบ
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความรูเกี่ยวกับอัญมณีและการวิเคราะหอัญมณี
๓.๔.๒ ความรูเกี่ยวกับรูปทรงการเจียระไนของอัญมณี
๓.๔.๓ ความรูเกี่ยวกับการ ขัด ตกแตงตัวเรือนเพื่องานฝงพลอย
๓.๔.๔ ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
อยางละเอียด
๓.๔.๕ ความรูในการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพงานฝงอัญมณี
๓.๔.๖ การแกปญหาและการบรรยายถายทอดความรู
๓.๔.๗ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพชางอัญมณี
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการผลิตอยางละเอียดและถูกตอง
๓.๕.๒ ตรวจสอบคุณภาพไดอยางถูกตอง
๓.๕.๓ ฝงอัญมณีดวยความประณีต และควบคุมการสูญเสีย ตามกรรมวิธี
ตาง ๆ เชน
(๑) ฝงพลอยสี่เหลี่ยม
(๒) ฝงพลอยเม็ดยอด
(๓) ฝงงานโบราณ
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความรูเกี่ยวกับอัญมณีและการวิเคราะหอัญมณีขั้นสูง
๓.๗.๒ ความรูเ กี่ยวกับ รูปทรงเจีย ระไนของอั ญมณี แ ละแก ปญหาในการ
เจียระไนอัญมณี
๓.๗.๓ ความรูเกี่ยวกับการ ขัด ตกแตงตัวเรือนเพื่องานฝงพลอยและการใช
เทคโนโลยีในการขัดตกแตงตัวเรือน
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๓.๗.๔ การวินิจฉัยแบบและการอานแบบและสามารถกําหนดขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตอยางละเอียดและถูกตอง
๓.๗.๕ การตรวจสอบคุณภาพไดอยางถูกตอง
๓.๗.๖ การวิเคราะหและแกปญหาในการฝงอัญมณีและการบรรยายถายทอด
ความรู
๓.๗.๗ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพชางอัญมณี
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ สามารถกําหนดขั้นตอนและกระบวนการฝงอยางละเอียดและถูกตอง
๓.๘.๒ สามารถแกไขงานฝงพลอยที่บกพรอง
๓.๘.๓ สามารถเลื อ กวิ ธี ฝ ง พลอยให เ หมาะสมกั บ รู ป ทรงของพลอยที่
เจียระไน
๓.๘.๔ สามารถออกแบบงานฝงและเลือกวิธีฝงใหเหมาะสมกับตัวเรือน
๓.๘.๕ ฝงอัญมณีดวยความประณีต และควบคุมการสูญเสียตามรูปแบบที่
กําหนด
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจ ดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

