
 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางติดต้ังยิปซัม 

 

 

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

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางติดต้ังยิปซัม  หมายถึง  ผูที่มีความรู  ความสามารถในงาน
ติดต้ังผนังและฝาเพดานยิปซัม  เชน  ผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ  ผนังยิปซัม  ผนังและฝาเพดานโคง  
ผนังกันเสียง  กันไฟ  และฝาฉาบรอยตอเรียบ  ฝาทีบาร  (T-Bar)  ฝาโดม  เพื่อการกอสราง  ตกแตง  และ
ซอมแซม  ดวยเคร่ืองมือพื้นฐานและเครื่องมือกล  คุณสมบัติของวัสดุรวมถึงการเลือกใช  จัดเตรียม
อุปกรณไดถูกตองเหมาะสมกับชนิดของงาน   การติดต้ังและร้ือถอนนั่งราน  รวมทั้งการอานแบบ   
การเขียนแบบ  การประมาณราคา  วางแผนการปฏิบัติงาน  และการควบคุมงานตามระดับชั้น 

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

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ชางที่มีความรู  ความสามารถระดับพื้นฐาน  การตัดสินใจ
ปานกลาง  มีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือตัดสินใจหรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน 

  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถงึ  ชางที่มีความรู  ความสามารถสูง  ใชเคร่ืองมือและอุปกรณ
ไดดี  การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ  ๑  ตองการคําแนะนําบาง  คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ  ๑ 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ชางที่มีความรู  ความสามารถสูง  และมีความเชี่ยวชาญ 
ข้ันวินิจฉัยได  ตัดสินใจแกปญหา  ใหคําปรึกษาชวยเหลอืแกผูรวมงาน  ประยุกตใชความรูความสามารถ
กับเทคโนโลยีสมัยใหมได 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู  ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางติดต้ังยิปซัม 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวยขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน 
    (๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเคร่ืองมือ 
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    (๒) วิธีการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน   
    (๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 
    (๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
   ๓.๑.๒ วัสดุในงานติดต้ังยิปซัม   
    (๑) ประเภทและคุณลักษณะของแผนยิปซัม  โครงคราว  ยิปซัมพลาสเตอร

และอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดต้ัง 
    (๒) วิธีการกองเก็บรักษา  ขนยายและเตรียมวัสดุที่จะใชในงานติดต้ัง

ยิปซัม 
   ๓.๑.๓ เคร่ืองมือและอุปกรณ 
    (๑) ชนิดและวิธีใชเคร่ืองมือพื้นฐานในงานติดต้ังยิปซัม 
    (๒) วิธีเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ 
   ๓.๑.๔ การคํานวณหาระยะกวาง  ยาวของแผนยิปซัมและโครงคราว 
   ๓.๑.๕ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในงานยิปซัม 
   ๓.๑.๖ การอานแบบเบื้องตน 
    (๑) ความหมายของสัญลักษณ   
    (๒) ขอกําหนดและรายละเอียดในแบบกอสรางที่เกี่ยวกับงานยิปซัม 
   ๓.๑.๗ เทคนิคการติดต้ังผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ  ผนังคอนกรีต   
   ๓.๑.๘ เทคนิคการติดต้ังผนังยิปซัม 
   ๓.๑.๙ เทคนิคการติดต้ังฝายิปซัมฉาบรอยตอเรียบ 
   ๓.๑.๑๐ เทคนิคการติดต้ังฝายิปซัมทีบาร 
   ๓.๑.๑๑  วิธีประกอบ  ร้ือถอนนั่งรานและค้ํายัน 
  ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 

   ๓.๒.๑ เลือกและใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 

   ๓.๒.๒ เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานในงานชางติดต้ังยิปซัม 

   ๓.๒.๓ เลือกใชและจัดเตรียมวัสดุที่ใชในงานติดต้ังยิปซัม 

   ๓.๒.๔ ประกอบ  หรือ  ร้ือถอนนั่งรานและค้ํายันอยางถูกตองและปลอดภัย 
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   ๓.๒.๕ ปฏิบัติงานติดต้ังยิปซัมตามแบบที่กําหนด 
    (๑) ติดต้ังผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ  ผนังคอนกรีต 
    (๒) ติดต้ังผนังยิปซัม 
    (๓) ติดต้ังฝายิปซัมฉาบรอยตอเรียบ 
    (๔) ติดต้ังฝายิปซัมทีบาร 
    (๕) การเขามุมผนังยิปซัม  การประกอบผนังยิปซัมกับวงกบ 
   ๓.๒.๖ กองเก็บและขนยายวัสดุ  อุปกรณเคร่ืองมือไดถูกตองและปลอดภัย 
  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 ประยุกตใชคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในงานติดต้ังยิปซัม 
    (๑) แปลงหนวยในระบบอังกฤษ  เมตริก   
    (๒) คํานวณหา  พื้นที่และปริมาตร 
    (๓) คํานวณหาความลาดเอียงของพื้นผิว 
   ๓.๔.๔ วิธีตรวจสอบ  ปรับแตงเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในงานติดต้ังยิปซัม 
   ๓.๔.๕ ขอกําหนดหลักของวัสดุที่ใชในงานติดต้ังยิปซัม 
   ๓.๔.๖ แยกวัสดุจากแบบรางและทํารายการวัสดุงานติดต้ังยิปซัม 
   ๓.๔.๗ การทํางานรวมกับสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  ชางฉาบยิปซัม  ชางสี  

ชางไฟฟา 
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  ๓.๕ ความสามารถ   ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบั ติงาน  
ดังตอไปนี้ 

   ๓.๕.๑ เคลื่อนยายแผนยิปซัม  โครงคราวและวัสดุ 
    (๑) ขนถาย  และขนสงแผนยิปซัม  โครงคราว  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ 

    (๒) เรียงซอนแผนยิปซัม  โครงคราวและวัสดุ 

   ๓.๕.๒ ใชเคร่ืองมือพื้นฐานและเครื่องมือกลตัดแผนยิปซัมและโครงคราว 

ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

   ๓.๕.๓ รางแบบภาพตัด  และภาพ  ๓  มิติอยางงาย 

   ๓.๕.๔ ปฏิบัติงานติดต้ังยิปซัมตามแบบที่กําหนด 

    (๑) ติดต้ังผนังยิปซัมโคง 

    (๒) ติดต้ังฝายิปซัมฉาบเรียบโคง 

    (๓) ติดต้ังฝาฉาบเรียบเลนระดับ 

    (๔) ติดต้ังฝาเพดานยิปซัมฉาบเรียบซอนไฟ 

   ๓.๕.๕ หาปริมาณงาน  วัสดุ  และทํารายการวัสดุที่จะใชงาน 

   ๓.๕.๖ ปฏิบัติงานติดต้ังยิปซัมในที่ตาง ๆ 

    (๑) บนนั่งราน 

    (๒) บริเวณที่มีการสัญจร 

    (๓) บนอาคารสูง 

    (๔) ในอุโมงค 

    (๕) ใตดิน 

   ๓.๕.๗ ใชอุปกรณปองกันอันตราย 

   ๓.๕.๘ ประสานกับชางสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน 

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 

  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวยขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

   ๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

    (๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเคร่ืองมือกล  เคร่ืองมือไฟฟา 

    (๒) วิธีปองกันภัยที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในที่ตาง ๆ  เชน   

บนนั่งรานบริเวณที่มีการสัญจร  บนอาคารสูง  บริเวณที่มีสายไฟฟาผาน   

    (๓) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับงานกอสราง 

   ๓.๗.๒ อานแบบกอสราง  รูปตัดและรายละเอียด  สัญลักษณมาตรฐาน  และ

ขอกําหนด 

   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  ที่เกี่ยวของ  เชน  โครงสราง  

งานไม  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฉาบปูน  งานระบบไฟฟา  และสุขาภิบาล  เพื่อการประสานงานกอสราง 

ที่มีประสิทธิภาพ 

   ๓.๗.๗ ตรวจสอบความเสียหาย  วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไข 

  ๓.๘ ความสามารถ   ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบั ติงาน  

ดังตอไปนี้ 

   ๓.๘.๑ สํารวจปริมาณและประมาณราคาคางาน 

   ๓.๘.๒ ทําใบรายการวัสดุ 
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   ๓.๘.๓ เขียนแบบปฏิบัติงานจริง 

   ๓.๘.๔ วางแผนการทํางานติดต้ังยิปซัมในงานกอสราง 

   ๓.๘.๕ ติดต้ังฝาเพดานยิปซัมฉาบเรียบโดม 

   ๓.๘.๖ มอบหมายงาน  ควบคุมงาน  และตรวจสอบผลงาน  ของชางติดต้ังยิปซัม 

  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการทํางาน  และคํานึงถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 


