
 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เรื่อง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางฉาบยิปซัม 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางฉาบยิปซัม  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางฉาบยิปซัม  หมายถึง  ผูท่ีมีความรู  ความสามารถในงาน
ฉาบยิปซัม  เชน  ฉาบรอยตอแผนยิปซัม  ฉาบมุมภายนอก  ฉาบมุมภายใน  ฉาบปดสกรูและตะปู   
ฉาบยิปซัมทับผิวหนาทั้งผืน  ติดตั้งและฉาบทับอุปกรณตกแตงมุมยิปซัม  ฉาบและซอมแซมงานยิปซัม 
ท่ีเสียหาย  ดวยเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือกล  การเลือกใชและจัดเตรียมอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม
กับชนิดของงาน  การติดตั้งและรื้อถอนนั่งราน  รวมทั้งการอานแบบ  การเขียนแบบ  การประมาณราคา  
วางแผนการทํางาน  และการควบคุมงานตามระดับชั้น 

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

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ชางที่มีความรู  ความสามารถระดับพ้ืนฐาน  การตัดสินใจ
ปานกลาง  มีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือตัดสินใจหรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน 

  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ชางที่มีความรู  ความสามารถสูง  ใชเครื่องมือและอุปกรณ
ไดดี  การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ  ๑  ตองการคําแนะนําบาง  คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ  ๑ 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ชางที่มีความรู  ทักษะสูง  ขั้นวินิจฉัยได  ตัดสินใจแกปญหา  
ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน  ประยุกตใชความรูความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหมได 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู  ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางฉาบยิปซัม 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวยขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน 
    (๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกนัภัยในการใชเครื่องมือ 
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    (๒) การปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน 
    (๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 
    (๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
   ๓.๑.๒ วัสดุในงานฉาบยิปซัม   
    (๑) ประเภทและคุณลักษณะของวัสดุงานฉาบยิปซัม 
    (๒) วิธีกองเก็บรักษา  ขนยายวัสดุท่ีใชในงานฉาบยิปซัม  
    (๓) การใชงานและอัตราสวนผสมของปูนฉาบยิปซัมแตละชนิด 
   ๓.๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณ 
    (๑) ชนิดและวิธีใชเครื่องมือพ้ืนฐานในงานฉาบยิปซัม 
    (๒) วิธีเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ 
   ๓.๑.๔ การคํานวณหาพื้นที่  ปริมาตร  เบื้องตน 
   ๓.๑.๕ คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในงานยิปซัม 
   ๓.๑.๖ การอานแบบเบื้องตน 

    (๑) ความหมายของสัญลักษณ   
    (๒) ขอกําหนดและรายละเอียดในแบบกอสรางที่เกี่ยวกับงานยิปซัม 
   ๓.๑.๗ เทคนิคงานฉาบยิปซัม 
    (๑) วิธีการเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงานและพื้นผิวชนิดตาง ๆ  ท่ีจะทําการฉาบ 
    (๒) วิธีผสมปูนฉาบยิปซัมตามขอกําหนดการใชงาน 
    (๓) วิธีฉาบรอยตอแผนยิปซัมตามมาตรฐานการฉาบรอยตอยิปซัม 
    (๔) วิธีการติดตั้งคิ้วตกแตงมุมยิปซัม 
    (๕) วิธีฉาบมุมภายใน 
    (๖) วิธีฉาบมุมภายนอก 
    (๗) วิธีซอมแซมรอยชํารุดเสียหาย 
   ๓.๑.๘ วิธีประกอบ  รื้อถอนนั่งรานและค้ํายัน 
  ๓.๒ ความสามารถ   ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบั ติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ เลือกและใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 
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   ๓.๒.๒ เลือกใชและบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องมือพ้ืนฐานในงานชางฉาบยิปซัม 
   ๓.๒.๓ เลือกใชและจัดเตรียมวัสดุท่ีใชในงานฉาบยิปซัม 
   ๓.๒.๔ ประกอบ  หรือ  รื้อถอนนั่งรานและค้ํายันอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๓.๒.๕ เตรียมพ้ืนที่ทํางานและพื้นผิวท่ีจะทําการฉาบ 
   ๓.๒.๖ ปฏิบัติงานฉาบรอยตอแผน   ฉาบมุมภายใน   ฉาบมุมภายนอก   

ตามมาตรฐานการฉาบรอยตอยิปซัม 
   ๓.๒.๗ ซอมแซมและฉาบรอยชํารุดเสียหาย 
   ๓.๒.๘ กองเก็บและขนยาย  วัสดุ  อุปกรณเครื่องมือไดถูกตองและปลอดภัย 
  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความซื่อสัตย

และประหยัด   

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวยขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    (๑) การใหความชวยเหลือในการปฐมพยาบาล 
    (๒) การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตราย 
   ๓.๔.๒ การอานแบบและรางแบบ 
    (๑) แบบที่มีมาตราสวน 
    (๒) แบบภาพตัดและภาพ  ๓  มิติอยางงาย 
   ๓.๔.๓ ประยุกตใชคณติศาสตรท่ีเกี่ยวของในงานฉาบยิปซัม 
    (๑) แปลงหนวยในระบบอังกฤษ  เมตริก   

    (๒) คํานวณหา  พ้ืนที่และปริมาตร 
    (๓) คํานวณหาความลาดเอียงของพื้นผิว 
   ๓.๔.๔ วิธีตรวจสอบ  ปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในงานฉาบยิปซัม 
   ๓.๔.๕ ขอกําหนดหลักของวัสดุท่ีใชในงานฉาบยิปซัม 
   ๓.๔.๖ แยกวัสดุจากแบบรางและทํารายการวัสดุงานฉาบยิปซัม 
   ๓.๔.๗ การทํางานรวมกับสาขาอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เชน  ชางติดตั้งยิปซัม  ชางสี  

ชางไฟฟา 
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  ๓.๕ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 

   ๓.๕.๑ อานแบบและทํางานฉาบยิปซัมตามแบบที่กําหนด 

   ๓.๕.๒ หาปริมาณงาน  วัสดุ  และทํารายการวัสดุท่ีจะใชงาน 

   ๓.๕.๓ ปฏิบัติงานฉาบรอยตอแผนโคง  ฉาบมุมโคงภายใน  ฉาบมุมโคง

ภายนอก  ตามมาตรฐานการฉาบรอยตอยิปซัม 

   ๓.๕.๔ ติดตั้งบัวยิปซัม 

   ๓.๕.๕ ตรวจสอบและซอมแซมงานฉาบยิปซัม 

   ๓.๕.๖ ปฏิบัติงานฉาบยิปซัมในที่ตาง ๆ 

    (๑) บนนั่งราน 

    (๒) บริเวณที่มีการสัญจร 

    (๓) บนอาคารสูง 

    (๔) ในอุโมงค 

    (๕) ใตดิน 

   ๓.๕.๗ ใชอุปกรณปองกันความปลอดภัย 

   ๓.๕.๘ ปฏิบัติงานไดเสร็จภายในเวลากําหนด 

   ๓.๕.๙ ปฏิบัติงานประสานกับชางสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน  

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 

  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวยขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

   ๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

    (๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือกล  เครื่องมือ

ไฟฟา 
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    (๒) วิธีปองกันภัยท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในที่ตาง  ๆ  เชน   

บนนั่งรานบริเวณที่มีการสัญจร  บนอาคารสูง  บริเวณที่มีสายไฟฟาผาน   

    (๓) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับงานกอสราง 

   ๓.๗.๒ อานแบบกอสราง   รูปตัดและรายละเอียด   สัญลักษณมาตรฐาน   

และขอกําหนด 

   ๓.๗.๓ คํานวณพิกัดตําแหนงของรูปทรงเรขาคณิต  และการแปลงหนวย 

ในระบบสากล 

   ๓.๗.๔ วิธีประมาณราคาคางาน 

    (๑) คํานวณปริมาณและราคาวัสดุ 

    (๒) คํานวณคาแรงและประมาณเวลาทํางาน 

    (๓) คํานวณคาใชจายในโครงการ 

    (๔) คํานวณกําไรและภาษี 

    (๕) ทําใบเสนอราคา   

   ๓.๗.๕ วางแผน  กําหนดตารางเวลาและประมาณเวลาทํางาน 

   ๓.๗.๖ เทคนิคกอสรางพื้นฐานของงานดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เชน  โครงสราง  

งานไม  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฉาบปูน  งานระบบไฟฟา  และสุขาภิบาล  เพ่ือการประสานงานกอสราง 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   ๓.๗.๗ ตรวจสอบความเสียหาย  วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไข 

  ๓.๘ ความสามารถ   ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบั ติงาน  

ดังตอไปนี้ 

   ๓.๘.๑ สํารวจปริมาณและประมาณราคาคางาน 

   ๓.๘.๒ ทําใบรายการวัสดุ 

   ๓.๘.๓ เขียนแบบปฏิบัติงานจริง 

   ๓.๘.๔ วางแผนการทํางานฉาบยิปซัมในงานกอสราง 

   ๓.๘.๕ ฉาบยิปซัมทับผิวหนาเรียบตรงและโคง  (ฉาบทั้งผืน) 

   ๓.๘.๖ มอบหมายงาน  ควบคุมงาน  และตรวจสอบผลงาน  ของชางฉาบยิปซัม 
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  ๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการทํางาน  และคํานึงถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชุมรตัน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพฒันาฝมือแรงงาน 


