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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการเจียระไนพลอยก้อน (พลอยดิบ) ที่ผ่านการโกลนขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว ให้ได้รูปทรง
และรูปแบบการเจียระไนตามกําหนด วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ควบคุม ให้คําแนะนําและสอนงาน
การเจียระไนพลอยในกระบวนการผลิต รวมถึงบํารุงรักษาเครื่องเจียระไนพลอยที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การเจียระไนพลอยเบื้องต้น
ข้อ ๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๓.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน เจียระไนพลอยแบบหลังเบี้ย (Cabochon) เจียระไน
ขัดเงาหน้าราบ รวมถึงการขัดเพื่อทําความสะอาดก้อนพลอยก่อนตั้งน้ํา
๓.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเจียระไนพลอย
ตามรูปทรงพลอยแบบเหลี่ยมมาตรฐาน (Facet Cut) รูปทรงใดรูปทรงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ รูปกลม (Round)
หรือรูปไข่ (Oval) หรือรูปมาคีย์ (Marquise) หรือรูปหยดน้ํา (Pear)
๓.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเจียระไนพลอย
ตามรูปทรงพลอยแบบเหลี่ยมมาตรฐาน (Facet Cut) และตามรูปทรงพลอยมาตรฐานรูปทรงใดรูปทรงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ รูปหัวใจ (Heart) หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม (Octagon)
๓.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเจียระไนพลอย
ตามรูปทรงพลอยมาตรฐานทุกรูปทรงและรูปแบบ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเจียระไนพลอยทุกรูปทรง
และรูปแบบ ควบคุมงาน ให้คําแนะนําและสอนงานการเจียระไนพลอยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ ๔ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย ให้เป็นดังนี้
๔.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๔.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๔.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
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(๑) กฎระเบียบการแต่งกายในงานเจียระไนพลอย
(๒) อัน ตรายที่เ กิ ดจากการไม่ ป ฏิบั ติ ตามกฎระเบี ย บหรื อ
ข้อกําหนด
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

อุปกรณ์ป้องกันภัยในงานเจียระไนพลอย
หลักการวางเครื่องมือบนโต๊ะ
หลักการบํารุงรักษาเครื่องเจียระไนพลอย
หลักการจัดเก็บวัสดุที่ใช้ในงานเจียระไนพลอย
การทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางาน
เครื่องมืออุปกรณ์ในการทําความสะอาดบริเวณที่ทํางาน

เจียระไนพลอย
(๙) ลักษณะแบบบันทึกและวิธีการบันทึก
๔.๑.๑.๒ การเจียระไนพลอยแบบหลังเบี้ย (Cabochon)
(๑) วิธีใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยแบบหลังเบี้ย
(๓) วิธีการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
(๔) เครื่องมือในการวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
(๖) เทคนิ ค การเลื อ กไม้ ท วนสํ า หรั บ การเจี ย ระไนพลอย
รูปหลังเบี้ย
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบครึ่งทรงกลม
(๙) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบหยดน้ํา
(๑๐) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบหลายเหลี่ยม
(๑๑) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบรูปหัวใจ
(๑๒) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๓) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๔) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๑.๑.๓ การเจียระไนขัดเงาหน้าราบ
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนขัดเงาหน้าราบ
(๓) วิธีการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการขัดเงาหน้าราบ
(๔) เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
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(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
(๖) เทคนิคการเลือกไม้ทวนสําหรับการเจียระไนขัดเงาหน้าราบ
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยขัดเงาหน้าราบ
(๙) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๐) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๑) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๑.๑.๔ การขัดเพื่อทําความสะอาดก้อนพลอยก่อนตั้งน้ํา
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมืออุปกรณ์ในการขัดทําความสะอาดก้อนพลอย
ก่อนตั้งน้ํา
(๓)
(๔)
(๕)
๔.๑.๒ ความสามารถ

วิธีการเตรียมเครื่องเจียระไนแบบล้อหินตั้งโต๊ะ
เทคนิคการล้างและขัดผิวก้อนพลอย
เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๔.๑.๒.๑ การเจียระไนพลอยแบบหลังเบี้ย (Cabochon)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบครึ่งทรงกลม
(๓) การเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบหยดน้ํา
(๔) การเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบรูปหลายเหลี่ยม
(๕) การเจียระไนพลอยรูปหลังเบี้ยแบบรูปหัวใจ
(๖) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน
๔.๑.๒.๒ การเจียระไนขัดเงาหน้าราบ
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนขัดเงาหน้าราบ
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน
๔.๑.๒.๓ การขัดเพื่อทําความสะอาดก้อนพลอยก่อนตั้งน้ํา
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การทําความสะอาดผิวก้อนพลอย
(๓) การตรวจสอบก้อนพลอยหลังการทําความสะอาด
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๔.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความสะอาด
และความซื่อสัตย์
๔.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๔.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๔.๒.๑.๑ การเจียระไนพลอยรูปกลม (Round)
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยรูปกลม
(๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
(๔) เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
(๖) เทคนิคการเลือกไม้ทวนสําหรับการเจียระไนรูปกลม
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปกลม
(๙) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๐) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๑) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๒.๑.๒ การเจียระไนพลอยรูปไข่ (Oval)
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยรูปไข่
(๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
(๔) เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
(๖) เทคนิคการเลือกไม้ทวนสําหรับการเจียระไนรูปไข่
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปไข่
(๙) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๐) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๑) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๒.๑.๓ การเจียระไนพลอยรูปมาคีย์ (Marquise)
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยรูปมาคีย์
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(๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
(๔) เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
(๖) เทคนิคการเลือกไม้ทวนสําหรับการเจียระไนรูปมาคีย์
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปมาคีย์
(๙) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๐) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๑) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๒.๑.๔ การเจียระไนพลอยรูปหยดน้ํา (Pear)
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยรูปหยดน้ํา
(๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
(๔) เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
(๖) เทคนิคการเลือกไม้ทวนสําหรับการเจียระไนรูปหยดน้ํา
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปหยดน้ํา
(๙) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๐) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๑) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๔.๒.๒.๑ การเจียระไนพลอยรูปกลม (Round)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปกลม
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน
๔.๒.๒.๒ การเจียระไนพลอยรูปไข่ (Oval)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปไข่
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔.๒.๒.๓ การเจียระไนพลอยรูปมาคีย์ (Marquise)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปมาคีย์
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน
๔.๒.๒.๔ การเจียระไนพลอยรูปหยดน้ํา (Pear)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปหยดน้ํา
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน
๔.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความสะอาด
และความซื่อสัตย์
๔.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๔.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๔.๓.๑.๑ การเจียระไนพลอยรูปหัวใจ (Heart)
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยรูปหัวใจ
(๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
(๔) เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
(๖) เทคนิคการเลือกไม้ทวนสําหรับการเจียระไนรูปหัวใจ
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปหัวใจ
(๙) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๐) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๑) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๓.๑.๒ การเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square)
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
(๔) เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
(๕) วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๖) เทคนิคการเลือกไม้ทวนสําหรับการเจียระไนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส
(๗) เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
(๘) เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(๙) เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
(๑๐) เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
(๑๑) เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
๔.๓.๑.๓ การเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม (Octagon)
(๑) การใช้เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตัดมุม
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้นทวน
เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพพลอย
วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพลอย
เท คนิ ค การเลื อ กไม้ ท วนสํ า หรั บ การเจี ย ระไน

(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
๔.๓.๒ ความสามารถ

เทคนิคการปั้นทวนติดก้อนพลอยกับไม้ทวน
เทคนิคการเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม
เทคนิคการแกะพลอยออกจากไม้ทวน
เทคนิคการทําความสะอาดเม็ดพลอย
เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพลอยหลังการเจียระไน
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม

ดังต่อไปนี้
๔.๓.๒.๑ การเจียระไนพลอยรูปหัวใจ (Heart)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปหัวใจ
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน
๔.๓.๒.๒ การเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔.๓.๒.๓ การเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม (Octagon)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียระไนพลอยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม
(๓) การตรวจสอบพลอยหลังการเจียระไน
๔.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความสะอาด
และความซื่อสัตย์
๔.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๔.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๔.๔.๑.๑ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการเจียระไนพลอย
ทุกรูปทรง
(๑) เทคนิ ค การตรวจสอบ วิ นิ จ ฉั ย และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความถูกต้องของเหลี่ยม
(๒) เทคนิคการตรวจสอบ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาความเงา
(๓) เทคนิ ค การตรวจสอบ วิ นิ จ ฉั ย และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความไม่ได้สัดส่วน
๔.๔.๑.๒ การควบคุมการทํางาน
(๑) เทคนิคการควบคุมการทํางาน
(๒) การสื่อสารภายในองค์การ
(๓) การให้คําแนะนํา
(๔) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการทํางาน
(๕) เทคนิคการแก้ปัญหาการทํางาน
๔.๔.๑.๓ การสอนงานการเจียระไนพลอย
(๑) เทคนิคการวางแผนการสอนงาน
(๒) เทคนิคการสร้างสื่อการสอน
(๓) เทคนิคการสร้างใบเนื้อหาประกอบการสอน
(๔) เทคนิคการสอนงานแบบทฤษฎี
(๕) เทคนิคการสอนงานแบบฝึกปฏิบัติ
(๖) เทคนิคการเขียนข้อสอบทฤษฎี
(๗) เทคนิคการเขียนข้อสอบปฏิบัติ
(๘) เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๘๗
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๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๔.๔.๒.๑ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการเจียระไนพลอย
ทุกรูปทรง
(๑) การตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการเจียระไนพลอย
รูปกลม
(๒) การตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการเจียระไนพลอย
รูปไข่
(๓) การตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการเจียระไนพลอย
รูปมาคีย์
(๔) การตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการเจียระไนพลอย
รูปหยดน้ํา
(๕) การตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการเจียระไนพลอย
รูปหัวใจ
(๖) การตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการเจียระไนพลอย
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(๗) การตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการเจียระไนพลอย
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม
๔.๔.๒.๒ การควบคุมการทํางาน
(๑) การควบคุมการทํางาน
(๒) การแก้ปัญหาการทํางาน
๔.๔.๒.๓ การสอนงานการเจียระไนพลอย
(๑) เตรียมการสอนงาน
(๒) การสอนงาน
(๓) การวัดและประเมินผลผู้เรียน
๔.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความสะอาด
และความซื่อสัตย์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

