
 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางหินขัด 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  
สาขาอาชีพชางหินขัด  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้  สาขาอาชีพชางหินขัด  หมายถึง  ผูที่มีความรู  ความสามารถและทักษะ
ในการอานแบบ  เขียนแบบ  ออกแบบ  ประมาณราคา  วางแผนการปฏิบัติงาน  เลือกใชและจัดเตรียมเคร่ืองมือ  
วัสดุ  อุปกรณ  ไดถูกตอง  เหมาะสมกับชนิดของงานหินขัด  หินลาง  ติดต้ังเสนแบง  เทและฉาบหินขัด  
หินลางบนพื้น  ผนัง  บันได  เสาบัวเชิงผนัง  มานั่งและพื้นที่อื่น ๆ  เปนรูปลวดลายตาง ๆ  ไดถูกตองตามแบบ
และสวยงาม  งานบํารุงรักษาพื้นผิวหินขัด  หินลาง  รวมทั้งงานซอมแซมพื้นผิวหินขัด  หินลางและควบคุมงาน
ตามที่ระบุขางตนได 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางหินขัด  แบงออกเปน  ๓  ระดับ  คือ  
ระดับ  ๑  ระดับ  ๒  และระดับ  ๓ 

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ชางหินขัดที่มคีวามรู  ทักษะพื้นฐาน  สามารถปฏิบัติงานหินขัด  
หินลาง  ตามคําส่ัง  หรือรูปแบบพื้นฐานได 

  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ชางหินขัดที่มีความรู  ความสามารถ  อานแบบ  แยกรายการวัสดุ  
อุปกรณ  มีความชํานาญในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  สามารถปฏิบัติงานในแนวดิ่งและงานลอยตัวได 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ชางหินขัดที่มีความรู  ความสามารถ  ออกแบบลวดลายและสี  
ปฏิบัติงานหินขัด  หินลางในรูปแบบสลับซับซอนไดตามรูปแบบหรือตัวอยางที่กําหนด  วินิจฉัย  ตัดสินใจ  
แกปญหา  ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน  ประยุกตใชความรู  หรือนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การปฏิบัติงานได 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู  ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางหินขัด 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   (๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณพื้นฐาน  

เคร่ืองมือไฟฟา 
   (๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา 
   (๓) การปองกันภัยจากสารที่เปนอันตราย 
   (๔) การปฐมพยาบาล 
   (๕) หลักความปลอดภัยสวนบุคคล 
   ๓.๑.๒ วัสดุในงานหินขัด  หินลาง  เชน  ปูนซีเมนตขาว  กรด  หินเกล็ด   

สีผสมซีเมนต  เสนแบงกั้นพื้นที่และการกองเก็บรักษา 
   ๓.๑.๓ เคร่ืองมือและอุปกรณ 
   (๑) ระบุเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในงานหินขัด  หินลาง 
    (ก) เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในงานหลอ 
    (ข) เคร่ืองมือที่ใชในงานขัดตกแตงผิวหนาหินขัด  หินลาง 
   (๒) หนาที่และขอกําหนดการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณ 
   (๓) วิธีใชเคร่ืองมือและอุปกรณ 
   (๔) การเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 
   (๕) วิธีตรวจสอบ  บํารุงรักษา  ซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ 
    (ก) การทําความสะอาด 
    (ข) การหลอล่ืน 
    (ค) การปองกันสนิม 
    (ง) การปรับแตงและเปลี่ยนอะไหล 
   ๓.๑.๔ เทคนิคงานหินขัด  หินลาง  ในแนวราบ 
   (๑) วิธีการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   (๒) วิธีการหาแนว  ระดับและการติดต้ังเสนแบงกั้นพื้นที่ 
   (๓) วิธีการผสมตามอัตราสวนผสมที่กําหนด 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

   (๔) วิธีการเทสวนผสมลงในพื้นที่ 
    (ก) การเทปรับระดับพื้นผิวดวยปูนทราย 
    (ข) การเททับหนาและปรับแตงผิวหนา 
   (๕) วิธีการและขั้นตอนตกแตงผิวหนาหินลางดวยวิธีที่ถูกตองเพื่อใหไดพื้นผิว

ที่สวยงาม 
   (๖) วิธีการและขั้นตอนในการขัดลอกผิวหนาพื้นผิวหินขัดดวยวิธีที่ถูกตอง

เพื่อใหไดพื้นผิวที่สวยงาม 
   (๗) วิธีการและขั้นตอนในการลงน้ํามันเคลือบผิว 
  ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ปฏิบัติงานตามรูปแบบพื้นฐานหรือตามคําส่ังได 
   ๓.๒.๒ เลือกใชวัสดุผสมใหเหมาะสมกับการใชงานหรือตามขอกําหนด 
   ๓.๒.๓ จัดเตรียมและใชเคร่ืองมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 
   ๓.๒.๔ ใชอุปกรณปองกันภัยในการปฏิบัติงานหินขัด  หินลาง 
   ๓.๒.๕ เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นผิวที่จะทําการเทหินขัด  หินลาง 
   ๓.๒.๖ หาแนว  ระดับ  เพื่อติดต้ังเสนแบงกั้นพื้นที่  ในรูปแบบอยางงาย 
   ๓.๒.๗ ผสมวัสดุผสมงานหินขัด  หินลาง  ไดตามอัตราสวนที่เหมาะสม 
   ๓.๒.๘ เทหินขัด  หินลาง  ตามรูปแบบอยางงายได 
   ๓.๒.๙ ขัดพื้นผิวหินขัดและลางพื้นผิวหินลางใหไดระดับและระนาบ 
   ๓.๒.๑๐ บํารุงรักษา  เคร่ืองมือและอุปกรณ  ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
   ๓.๒.๑๑ ปฏิบัติงานไดเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความซื่อสัตย  

และประหยัด 
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   (๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเคร่ืองมือกล  เคร่ืองมือไฟฟา 
   (๒) วิธีปองกันภัยที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในที่ตาง ๆ  เชน  บนนั่งราน

บริเวณที่มีการสัญจร  บนอาคารสูง  อุโมงค  บริเวณที่มีสายไฟฟาผาน  เปนตน 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

   ๓.๔.๒ คุณลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุผสมและเสนแบงกั้นพื้นที่ 
   ๓.๔.๓ รูปแบบและรายการ 
   (๑) ความหมายของคําศัพทที่ใชในงานหินขัด  หินลาง 
   (๒) ความหมายของสัญลักษณในแบบ  มาตราสวนและมิติในสวนตาง ๆ  

ของรูปแบบ 
   (๓) ขอกําหนดของวัสดุและขอกําหนดของงาน 
   ๓.๔.๔ ประยุกตใชคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในงานหินขัด  หินลาง 
   ๓.๔.๕ แปลงหนวยวัดที่ใชในงานหรือรูปแบบกําหนด 
   ๓.๔.๖ หาพื้นที่  ปริมาตรและปริมาณวัสดุ 
   ๓.๔.๗ หาความลาดเอียงของพื้นผิว 
   ๓.๔.๘ หาอัตราสวนผสมของวัสดุ 
   ๓.๔.๙ ทํารายการแยกวัสดุจากรูปแบบ 
   ๓.๔.๑๐ การหาแนว  ด่ิง  ระดับ  เพื่อติดต้ังเสนแบงกั้นพื้นที่ 
   ๓.๔.๑๑ การติดต้ังเสนแบงพื้นที่ของงานในแนวดิ่งและงานลอยตัว 
   ๓.๔.๑๒ การฉาบพื้นผิวหินขัดและพื้นผิวลางในแนวดิ่งและงานลอยตัว  เชน  

ผนัง  บัวเชิงผนัง  เสา  บันได  เปนตน 
   ๓.๔.๑๓ วิธีการติดต้ังบัวและลวดลายสําเร็จรูป 
  ๓.๕ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๕.๑ อานแบบปฏิบัติงานหินขัด  หินลาง 
   ๓.๕.๒ หาแนว  ระดับ  ด่ิง  เพื่อติดต้ังเสนแบงกั้นพื้นที่ 
   ๓.๕.๓ ติดต้ังเสนแบงกั้นพื้นที่ในแนวลาดเอียง  แนวด่ิงและงานลอยตัว 
   ๓.๕.๔ หาปริมาณงาน  วัสดุและทํารายการวัสดุที่จะใชงาน 
   ๓.๕.๕ ปฏิบัติงานพื้นผิวหินขัดและพื้นผิวหินลางในแนวด่ิงและงานลอยตัว  

เชน  ผนัง  บัวเชิงผนัง  เสา  บันได  เปนตน 
   ๓.๕.๖ ติดต้ังบัวและลวดลายสําเร็จรูป 
   ๓.๕.๗ การใชอุปกรณปองกันความปลอดภัย 
   ๓.๕.๘ ปฏิบัติงานไดเสร็จภายในเวลากําหนด 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ือง  การพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน  
สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 
  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   (๑) การปฐมพยาบาล 
   (๒) การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายไดถูกตอง 
   ๓.๗.๒ วิธีประมาณราคาคางาน 
   (๑) คํานวณปริมาณและราคาวัสดุ 
   (๒) คํานวณคาแรงและประมาณเวลาทํางาน 
   (๓) คํานวณคาใชจายในโครงการ 
   (๔) คํานวณกําไรและภาษี 
   (๕) ทําใบเสนอราคา 
   ๓.๗.๓ การออกแบบ  เขียนแบบปฏิบัติงาน 
   ๓.๗.๔ การวางแผนการทํางานหินขัด  หินลางในงานกอสราง 
   ๓.๗.๕ หลักการปฏิบัติงานในสภาวะอากาศตาง ๆ  เชน  แดดจัด  ฝนตก  

หนาวเย็น 
   ๓.๗.๖ วิธีการตรวจสอบ  บํารุงรักษาและซอมแซมพื้นผิวหินขัด  หินลาง 
   ๓.๗.๗ การนําวัสดุตกแตงอื่น ๆ  มาประยุกตใชในงานหินขัด  หินลาง 
   ๓.๗.๘ วิธีการปฏิบัติงานรวมกับสาขาอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวของ  เชน  ชางกออิฐ   

ชางปูกระเบื้อง  ชางทอและสุขภัณฑ  ชางไม  ชางไฟฟา  เปนตน 
  ๓.๘ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๘.๑ ทําใบรายการวัสดุ 
   ๓.๘.๒ วางแผนการปฏิบัติงานหินขัด  หินลางในงานกอสราง 
   ๓.๘.๓ ปฏิบัติงานหินขัดที่มีลวดลายตาง ๆ  มีความสลับซับซอนใหไดระดับด่ิง  

ระนาบ  ขนาด  และระยะตามรูปแบบ 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

   ๓.๘.๔ บํารุง  รักษาและซอมแซมพื้นผิวหินขัด  หินลาง 
   ๓.๘.๕ ใชอุปกรณปองกันอันตราย 
   ๓.๘.๖ ปฏิบัติงานเสร็จภายในเวลากําหนด 
  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการแกไขปญหา

ในการปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ฐาปบุตร  ชมเสว ี

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 


