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๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางติดตั้งยิปซัม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือ แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางติดตั้งยิปซัม โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางติดตั้งยิปซัม หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในงาน
ติดตั้งผนังและฝาเพดานยิปซัม เชน ผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ ผนังยิปซัม ผนังและฝาเพดานโคง
ผนังกันเสียง กันไฟ และฝาฉาบรอยตอเรียบ ฝาทีบาร (T-Bar) ฝาโดม เพื่อการกอสราง ตกแตง และ
ซอ มแซม ดวยเครื่องมือพื้น ฐานและเครื่องมือกล คุณ สมบัติของวัสดุรวมถึงการเลือ กใช จัดเตรียม
อุปกรณไดถู กตองเหมาะสมกับ ชนิ ดของงาน การติดตั้ งและรื้อถอนนั่ง ราน รวมทั้งการอา นแบบ
การเขียนแบบ การประมาณราคา วางแผนการปฏิบัติงาน และการควบคุมงานตามระดับชั้น
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางติดตั้งยิปซัม แบงออกเปน ๓ ระดับ
คือ ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถระดับพื้นฐาน การตัดสินใจ
ปานกลาง มีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือตัดสินใจหรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถสูง ใชเครื่องมือและอุปกรณ
ไดดี การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ ๑ ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ ๑
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญ
ขั้นวินิจฉัยได ตัดสินใจแกปญหา ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรูความสามารถ
กับเทคโนโลยีสมัยใหมได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิช าการที่ใชเปน เกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศ นคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางติดตั้งยิปซัม
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวยขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๖๘
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๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๒) วิธีการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน
(๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๑.๒ วัสดุในงานติดตั้งยิปซัม
(๑) ประเภทและคุณลักษณะของแผนยิปซัม โครงคราว ยิปซัมพลาสเตอร
และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง
(๒) วิธีการกองเก็บรักษา ขนยายและเตรียมวัสดุที่จะใชในงานติดตั้ง
ยิปซัม
๓.๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณ
(๑) ชนิดและวิธีใชเครื่องมือพื้นฐานในงานติดตั้งยิปซัม
(๒) วิธีเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ
๓.๑.๔ การคํานวณหาระยะกวาง ยาวของแผนยิปซัมและโครงคราว
๓.๑.๕ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในงานยิปซัม
๓.๑.๖ การอานแบบเบื้องตน
(๑) ความหมายของสัญลักษณ
(๒) ขอกําหนดและรายละเอียดในแบบกอสรางที่เกี่ยวกับงานยิปซัม
๓.๑.๗ เทคนิคการติดตั้งผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ ผนังคอนกรีต
๓.๑.๘ เทคนิคการติดตั้งผนังยิปซัม
๓.๑.๙ เทคนิคการติดตั้งฝายิปซัมฉาบรอยตอเรียบ
๓.๑.๑๐ เทคนิคการติดตั้งฝายิปซัมทีบาร
๓.๑.๑๑ วิธีประกอบ รื้อถอนนั่งรานและค้ํายัน
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ เลือกและใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
๓.๒.๒ เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานในงานชางติดตั้งยิปซัม
๓.๒.๓ เลือกใชและจัดเตรียมวัสดุที่ใชในงานติดตั้งยิปซัม
๓.๒.๔ ประกอบ หรือ รื้อถอนนั่งรานและค้ํายันอยางถูกตองและปลอดภัย
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๓.๒.๕ ปฏิบัติงานติดตั้งยิปซัมตามแบบที่กําหนด
(๑) ติดตั้งผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ ผนังคอนกรีต
(๒) ติดตั้งผนังยิปซัม
(๓) ติดตั้งฝายิปซัมฉาบรอยตอเรียบ
(๔) ติดตั้งฝายิปซัมทีบาร
(๕) การเขามุมผนังยิปซัม การประกอบผนังยิปซัมกับวงกบ
๓.๒.๖ กองเก็บและขนยายวัสดุ 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 ประยุกตใชคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในงานติดตั้งยิปซัม
(๑) แปลงหนวยในระบบอังกฤษ เมตริก
(๒) คํานวณหา พื้นที่และปริมาตร
(๓) คํานวณหาความลาดเอียงของพื้นผิว
๓.๔.๔ วิธีตรวจสอบ ปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานติดตั้งยิปซัม
๓.๔.๕ ขอกําหนดหลักของวัสดุที่ใชในงานติดตั้งยิปซัม
๓.๔.๖ แยกวัสดุจากแบบรางและทํารายการวัสดุงานติดตั้งยิปซัม
๓.๔.๗ การทํางานรวมกับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชางฉาบยิปซัม ชางสี
ชางไฟฟา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง
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๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ เคลื่อนยายแผนยิปซัม โครงคราวและวัสดุ
(๑) ขนถาย และขนสงแผนยิปซัม โครงคราว รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ
(๒) เรียงซอนแผนยิปซัม โครงคราวและวัสดุ
๓.๕.๒ ใชเครื่องมื อพื้น ฐานและเครื่องมื อกลตั ดแผ น ยิปซั ม และโครงครา ว
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๓.๕.๓ รางแบบภาพตัด และภาพ ๓ มิติอยางงาย
๓.๕.๔ ปฏิบัติงานติดตั้งยิปซัมตามแบบที่กําหนด
(๑) ติดตั้งผนังยิปซัมโคง
(๒) ติดตั้งฝายิปซัมฉาบเรียบโคง
(๓) ติดตั้งฝาฉาบเรียบเลนระดับ
(๔) ติดตั้งฝาเพดานยิปซัมฉาบเรียบซอนไฟ
๓.๕.๕ หาปริมาณงาน วัสดุ และทํารายการวัสดุที่จะใชงาน
๓.๕.๖ ปฏิบัติงานติดตั้งยิปซัมในที่ตาง ๆ
(๑) บนนั่งราน
(๒) บริเวณที่มีการสัญจร
(๓) บนอาคารสูง
(๔) ในอุโมงค
(๕) ใตดิน
๓.๕.๗ ใชอุปกรณปองกันอันตราย
๓.๕.๘ ประสานกับชางสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวยขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟา
(๒) วิ ธี ป อ งกั น ภั ย ที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านในที่ ต า ง ๆ เช น
บนนั่งรานบริเวณที่มีการสัญจร บนอาคารสูง บริเวณที่มีสายไฟฟาผาน
(๓) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับงานกอสราง
๓.๗.๒ อานแบบกอสราง รูปตัดและรายละเอียด สัญลักษณม าตรฐาน และ
ขอกําหนด
๓.๗.๓ คํา นวณพิ กั ด ตํ า แหน ง ของรู ป ทรงเรขาคณิ ต และการแปลงหน ว ย
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 ประกอบด ว ยขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ สํารวจปริมาณและประมาณราคาคางาน
๓.๘.๒ ทําใบรายการวัสดุ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง
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๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๘.๓ เขียนแบบปฏิบัติงานจริง
๓.๘.๔ วางแผนการทํางานติดตั้งยิปซัมในงานกอสราง
๓.๘.๕ ติดตั้งฝาเพดานยิปซัมฉาบเรียบโดม
๓.๘.๖ มอบหมายงาน ควบคุมงาน และตรวจสอบผลงาน ของชางติดตั้งยิปซัม
๓.๙ ทัศ นคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน และคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

