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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (รูปพรรณ)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริ มการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (รูปพรรณ) โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (รูปพรรณ) หมายถึง ชางที่ประกอบ
อาชีพในงานอุตสาหกรรมชางเครื่องประดับ ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ เชน
แหวน จี้ เข็มกลัด ตางหู กําไล สรอยขอมือ สังวาล และอื่น ๆ
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (รูปพรรณ) แบง
ออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่ประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมชางเครื่องประดับ
ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ สามารถอานแบบและใบสั่งงานไดเขาใจ และทํางาน
ไดตามที่กําหนด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่ประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมชางเครื่องประดับ
ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ สามารถอานแบบและเขียนแบบชิ้นงานไดเขาใจ
ทราบคุ ณ สมบั ติ ของโลหะและเพชรพลอยในการผลิต ขึ้ น ชิ้ น งานด ว ยความรวดเร็ ว และประณี ต
สามารถควบคุมการสูญเสียได
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่ประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมชางเครื่องประดับ
ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการผลิตตัวเรือน สามารถออกแบบเขียนแบบเบื้องตน ควบคุมขั้นตอนการผลิตและ
คํานวณตนทุนการผลิตชิ้นงานได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
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๓.๑.๒ การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
๓.๑.๓ การใช การเก็บรักษาวัสดุมีคา
๓.๑.๔ แบบและใบสั่งงาน
๓.๑.๕ ขบวนการผลิต การประดับอัญมณี และการขัดเงา
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๒.๕

ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
ใชอุปกรณ เครื่องมือกับชิ้นงาน และดูแลรักษาไดถูกตอง
ใชและเก็บรักษาวัสดุมีคาไดถูกตอง
อานแบบและใบสั่งงานไดถูกตอง
ขึ้นรูปงานตามแบบที่กําหนดให เชน
(๑) แหวน
(๒) จี้
(๓) เข็มกลัด
(๔) ตางหู
(๕) อื่น ๆ
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ การอานแบบชิ้นงานที่มีความสลับซับซอน
๓.๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอยางละเอียด
๓.๔.๓ คุณสมบัติของโลหะและเพชรพลอยที่ใชในกระบวนการผลิต
๓.๔.๔ การตรวจสอบคุณภาพไดอยางถูกตอง
๓.๔.๕ ขั้น ตอนการขัด ขูด ชุบ เคลือบผิว และกระบวนการผลิตอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
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๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑
๓.๕.๒
๓.๕.๓
๓.๕.๔
๓.๕.๕
๓.๕.๖

อานแบบชิ้นงานที่มีความสลับซับซอนไดอยางถูกตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการผลิตอยางละเอียดและถูกตอง
ตรวจสอบคุณภาพไดอยางถูกตอง
เขียนแบบเครื่องประดับขั้นพื้นฐานได
ขึ้นชิ้นงานดวยความรวดเร็ว ประณีต และควบคุมการสูญเสีย
ขึ้นรูปงานตามแบบที่กําหนดให
(๑) กําไล
(๒) สรอยขอมือ
(๓) สรอยคอ
(๔) อื่น ๆ
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมชางรูปพรรณ
๓.๗.๒ การพัฒนาคุณภาพของชิ้นงาน
๓.๗.๓ การแกไขปญหาและบรรยายถายทอดความรู
๓.๗.๔ การออกแบบเบื้องตน
๓.๗.๕ การควบคุมขั้นตอนการผลิต
๓.๗.๖ การคํานวณตนทุนการผลิตชิ้นงาน
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ พัฒนาคุณภาพของชิ้นงานได
๓.๘.๒ แกไขปญหาและถายทอดความรูในการแกไขปญหาได
๓.๘.๓ ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องประดับเบื้องตน
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๓.๘.๔ ขึ้นรูปงานตามแบบที่กําหนดให
๓.๘.๕ คํานวณตนทุนการผลิตชิ้นงานได
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจ ดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

