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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึน้ รูป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมการพัฒ นา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ช่ างก่ อ สร้าง สาขาช่ างติ ด ตั้ งแผ่ น เหล็ก เคลื อ บขึ้ น รู ป
หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ศึกษาแบบ รายละเอียดข้อกาหนด ทารายการวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ วางแผน
ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประสานงานแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมหน้างาน ติดตั้งนั่งร้าน
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง เคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปด้วยคนหรือปั้นจั่นแบบต่าง ๆ ติดตั้งผนัง
หลั งคาและฝ้ า เพดานด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น รูป ระบบสกรู ระบบคลิ๊ ป ล็ อ ค และระบบซี ม ล็ อ ค
โดยคานึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน รวมทั้งการให้คาปรึกษาและการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้ งแผ่นเหล็ก
เคลือบขึ้นรูป แบ่งเป็น 3 ระดับ
2.1 ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมี
หั ว หน้ างานช่ว ยให้ ค าแนะน า หรือช่ว ยตั ด สิน ใจในเรื่อ งสาคัญ เมื่อจ าเป็ น และสามารถจัด วางวัส ดุ
อุปกรณ์ หน้างาน ขนย้ายติดตั้งรื้อถอนนั่ งร้านและอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ขนย้ายแผ่นเหล็ก
เคลือบขึ้นรูปด้วยคนหรือปั้นจั่นแบบต่าง ๆ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ติดตั้งรางน้า ติดตั้งแผ่นผนัง
หลังคา ฝ้าเพดานระบบสกรู และจัดเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ โดยคานึงถึงความถูกต้อง หลักความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.2 ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์การทางานสามารถให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้
คุณ ภาพงานสูง และสามารถตรวจสอบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างหลังคา ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์
กาหนดตาแหน่งการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ ควบคุม ตรวจสอบการติด ตั้งนั่งร้านและอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง ควบคุมและตรวจสอบการนาแผ่นขึ้นวางบนโครงสร้าง ติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
ระบบคลิ๊ปล็อค ระบบซีมล็อค ควบคุม ตรวจสอบการทาความสะอาดพื้นที่และทารายงานประจาวัน
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2.3 ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญ หา
การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะนางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
สามารถใช้หนังสือคู่มือ นาความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม และสามารถอ่านแบบก่อสร้าง เตรียมสถานที่หน้างาน วางแผน ควบคุม
ตรวจสอบ สรุปรายละเอียดการสารวจหน้างาน ถอดปริมาณวัสดุ ควบคุมและแก้ปั ญหาหน้างาน
การประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง วางแผนการติด ตั้งนั่งร้านและอุปกรณ์ ป้องกันการตกจากที่สูง
วางแผน ตรวจสอบการน าแผ่ น ขึ้ น วางบนโครงสร้าง ออกใบงานประจาวัน ร่างแบบขยายต่าง ๆ
ตรวจสอบความถูกต้องงานติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป ทารายงาน ส่งมอบงาน นาเสนอรายละเอียด
ผลงานต่อเจ้าของงาน และการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ 3 ข้อกาหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
และทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้งแผ่นเหล็ก
เคลือบขึ้นรูป ให้เป็นดังนี้
3.1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ได้แก่
3.1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1.1.1 การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ หน้างานตามที่กาหนด
(1) การจั ด วางวัส ดุ อุ ป กรณ์ งานผนั ง หลั งคาและ
ฝ้าเพดาน
(2) การจัดวางแผ่นเหล็กเคลือ บขึ้นรูปตามคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์
(3) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(4) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
3.1.1.2 การขนย้ายนั่งร้าน
(1) การเตรียมความพร้อมชิ้นส่วนนั่งร้านตามรูป แบบ
และรายการ
(2) การขนย้ายและการจัดวางชิ้นส่วนนั่งร้าน
3.1.1.3 การติดตั้งนั่งร้านและราวกันตก
(1) การเตรียมพื้นที่ติดตั้งนั่งร้าน
(2) การติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบเบื้องต้น
(3) การใช้ แ ละบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ น
การประกอบติดตั้งนั่งร้าน
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3.1.1.4 การรื้อถอนนั่งร้าน
(1) การเตรีย มความพร้ อ มเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และสถานที่ในการรื้อถอนนั่งร้าน
(2) การรื้อถอนนั่งร้าน
(3) การทาความสะอาดและการจัดเก็บนั่งร้านที่หน้างาน
และพื้นที่จัดเก็บ
3.1.1.5 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(1) การเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
(2) การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(3) การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ปอ้ งกันการตกจากที่สูง
เบื้องต้น
3.1.1.6 การรื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(1) การเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับ
รื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(2) การรื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(3) การบารุงรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันการตก
จากทีส่ งู
3.1.1.7 การยกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปด้วยคน
(1) การเตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์สาหรับยก
แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(2) ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการทางานบนที่สูง
(3) วิธีการผูกยึดแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(4) วิธีการยกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
3.1.1.8 การยกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปด้วยปั้นจั่นแบบต่าง ๆ
(1) การเตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ผูกยึดแผ่น
(2) วิธีการผูกยึดแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(3) การวางแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปบนโครงสร้างหลังคา
(4) การกระจายแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปบนหลังคา
3.1.1.9 การติดตั้งฉนวนกันความร้อนและเสียง
(1) การเตรียมความพร้อม เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
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(2) การติดตั้งเหล็กตะแกรง
(3) การติดตั้งฉนวนกันความร้อน
(4) การใช้อุปกรณ์ ป้องกันการตกจากที่สูงแบบเต็มตัว
(Full Harness Body)
3.1.1.10 การติดตั้งรางน้า
(1) การเตรีย มความพร้ อ มเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และสถานที่ติดตั้งรางน้า
(2) การวางแนวติดตั้งรางน้า
(3) การติดตั้งรางน้า
3.1.1.11 การติดตั้งแผ่นผนัง หลังคา ฝ้าเพดานและระบบสกรู
(1) การเตรี ย มความพร้ อ มสถานที่ เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ
และอุปกรณ์
(๒) การวางแผ่นบนโครงสร้างรองรับแผ่น
(3) การกาหนดแนวยิงสกรู
(4) การใช้สว่านยิงสกรู
3.1.1.12 การเก็บเศษวัสดุและอุปกรณ์
(1) การเก็บเศษวัสดุและอุปกรณ์ด้านบนหลังคา
(2) การคัดแยกประเภทวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้
3.1.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
3.1.2.1 จัดวางวัสดุและอุปกรณ์ตามที่กาหนด
(1) จัดวางวัสดุ อุปกรณ์
(2) จัดวางแผ่นผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
3.1.2.2 ขนย้ายนั่งร้าน
(1) เตรียมความพร้อมชิ้นส่วนนั่งร้าน เครื่องมือ อุปกรณ์
(2) ขนย้ายนั่งร้าน
3.1.2.3 ติดตั้งนั่งร้าน
(1) เตรียมพื้นที่ติดตั้งนั่งร้าน
(2) ติดตั้งนั่งร้าน ราวกันตก
3.1.2.4 รื้อถอนนั่งร้าน
(1) เตรีย มความพร้อ ม เครื่อ งมื อ อุป กรณ์ สถานที่
รื้อนั่งร้าน
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(2) รื้อถอนราวกันตกและนั่งร้าน
(3) จัดเก็บนั่งร้าน
3.1.2.5 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(1) เตรียมความพร้อมเครื่องมือ สถานที่ อุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
(2) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
3.1.2.6 รื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(1) เตรียมความพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์สาหรับรื้อถอน
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(2) รื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(3) จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
3.1.2.7 ยกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปขึ้นหลังคาด้วยคน
(1) เตรี ย มความพร้ อ มสถานที่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
สาหรับยก
(2) ผูกยึดแผ่น
(3) ยกแผ่นขึ้นบนหลังคา
3.1.2.8 ยกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปขึ้นหลังคาด้วยเครน
(1) เตรียมอุปกรณ์ผูกยึดแผ่น
(2) ผูกยึดแผ่น
(3) วางแผ่นบนโครงสร้างหลังคา
(๔) กระจายแผ่นบนหลังคา
3.1.2.9 ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
(1) เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุ สถานที่
ในการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อน
(2) ติดตั้งเหล็กตะแกรง
(3) ติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อน
3.1.2.10 ติดตั้งรางน้า
(1) เตรี ย มความพร้ อ ม เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และสถานที่ติดตั้งรางน้า
(2) วางแนวติดตั้งรางน้า
(3) ติดตั้งรางน้า
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3.1.2.11 ติดตั้งแผ่นผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน ครอบระบบสกรู
(1) เตรียมความพร้อมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
(2) กาหนดแนวยิงสกรู
(3) ติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
3.1.2.12 เก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์
(1) เก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ด้านบนหลังคา
(2) คัดแยกประเภทวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้
3.1.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
มีความซื่อสัตย์ และประหยัด
3.2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ได้แก่
3.2.1 ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.2.1.1 การตรวจสอบโครงสร้าง
(1) การเตรียมเครื่องมือพื้นฐานสาหรับการสารวจหน้างาน
(2) การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการสารวจหน้างาน
(3) องค์ประกอบของโครงสร้างอาคาร
(4) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลัก
ของอาคาร
(5) การใช้อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
(6) การใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(7) การใช้และบารุงรักษาเครื่องยิงระดับน้าเลเซอร์
(8) การตรวจสอบระยะ ระดับ ดิ่ง ฉาก แนว ขนาด
และความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างรองรับแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(9) การตรวจสอบ รั ศ มี โค้ งและความลาดเอี ย งของ
โครงหลังคา
(10) การตรวจสอบระยะ ระดับ ดิ่ง ฉาก ขนาด รัศมี
ของโครงผนัง
(11) การตรวจสอบระยะ ระดับ ดิ่ง ฉาก ขนาด รัศมี
ของโครงฝ้าเพดาน
3.2.1.2 การตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์
(1) การตรวจสอบรายการวัสดุและอุปกรณ์
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(2) คุ ณ ลั ก ษณะของวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ผนั ง หลั งคา
และฝ้าเพดาน
(3) การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลเบื้องต้น
(4) การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานเบื้องต้น
3.2.1.3 กาหนดตาแหน่งการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ในพื้นที่ที่กาหนด
(1) การตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่กองเก็บ
(2) การกาหนดตาแหน่งการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์
(3) การประสานงานแก้ไขปัญหาพื้นที่กับผู้เกี่ยวข้อง
3.2.1.4 การควบคุม ตรวจสอบการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
(1) รายละเอียดการตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้าน
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
(3) ความปลอดภัยและข้อควรระวังขณะติดตั้งและรื้อถอน
(4) การตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้าน
3.2.1.5 การควบคุม ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตก
จากที่สูง
(1) ความปลอดภัยและข้อควรระวังขณะติดตั้งและรื้อถอน
(2) การตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
(3) การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
3.2.1.6 การควบคุม ตรวจสอบการนาแผ่นขึ้นวางบนโครงสร้าง
(1) การควบคุม ตรวจสอบการผูกยึดแผ่นที่ยกด้วยคน
(2) การควบคุมตรวจสอบการผูกยึดแผ่นที่ยกด้วยปั้นจั่น
(3) การควบคุ ม ตรวจสอบความปลอดภั ย ระหว่า งท า
การยกแผ่น
(4) การควบคุม ตรวจสอบการจัดเก็บวัสดุก่อนเลิกงาน
3.2.1.7 การวางแนวตาแหน่งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปแผ่นแรก
(1) การอ่านแบบติดตั้งและข้อกาหนดระยะยื่นแนวชายคา
และแนวปั้นลม
(2) การกาหนดระยะแนวชายคาและแนวปั้นลม
(3) การวางแนวติดตั้งแผ่นผนัง
(4) การวางแนวติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
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3.2.1.8 การติดตั้งแผ่นผนัง หลังคาและฝ้าเพดานระบบคลิ๊ปล็อค
(1) การเตรีย มความพร้ อ มเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และสถานที่ ในการติดตั้งแผ่นระบบคลิ๊ปล๊อค
(2) การกาหนดแนวติดตั้งขาคลิ๊ปล็อค
(3) การติดตั้งขาคลิ๊ปล็อคบนแปหรือโครงเคร่า
(4) การติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(5) ความปลอดภัยการทางานบนที่สูง
3.2.1.9 การติดตั้งแผ่น ผนัง หลังคาและฝ้าเพดานระบบซีมล็อค
(1) การเตรียมความพร้อม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
และสถานที่ในการติดตั้งแผ่นระบบซีมล๊อค
(2) การกาหนดแนวติดตั้งขาซีมล๊อค
(3) การติดตั้งขาซีมล๊อคบนแปหรือโครงเคร่า
(4) การติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
3.2.1.10 การติดตั้งครอบแผ่นผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
(1) การเตรี ย มเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่
ในการติดตั้งครอบแผ่นหลังคา
(2) การเขียนแบบภาพร่างสาหรับตัดครอบ
(3) การตัดแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปแบบต่าง ๆ
(4) การติดตั้งครอบแบบต่าง ๆ
(5) การเลือกใช้วัสดุยาแนวครอบ
(6) การยาแนวครอบ
3.2.1.11 การควบคุมการจัดเก็บทาความสะอาดพื้นที่
(1) การควบคุมการจัดเก็บทาความสะอาดพื้นที่ด้านบน
หลังคา ฝ้าเพดาน
(2) การควบคุมการจัดเก็บทาความสะอาดพื้นที่ด้านล่าง
3.2.1.12 การทารายงานประจาวัน
(1) การระบุรายละเอียดงานที่สาเร็จ จานวนแรงงาน
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาโดยรวม
(2) การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ
3.2.2 ความสามารถ ประกอบด้วยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ตรวจสอบโครงสร้าง

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

(1) เตรียมเครื่องมือพื้นฐานสาหรับการสารวจหน้างาน
(2) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการสารวจหน้างาน
(3) ตรวจสอบความมั่น คงแข็งแรงของโครงสร้างหลั ก
ของอาคาร
(4) ตรวจสอบระยะ ระดั บ ดิ่ ง ฉาก แนว ขนาด
และความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา
(5) ตรวจสอบ รั ศ มี โ ค้ ง และความลาดเอี ย งของ
โครงหลังคา
(6) ตรวจสอบระยะ ระดั บ ดิ่ ง ฉาก ขนาด รัศ มี
ของโครงผนัง
(7) ตรวจสอบระยะ ระดั บ ดิ่ ง ฉาก ขนาด รัศ มี
ของโครงฝ้าเพดาน
3.2.2.2 ตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์
(1) ตรวจสอบรายการวัสดุและอุปกรณ์
(2) ตรวจสอบคุณลักษณะ คุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์
3.2.2.3 กาหนดตาแหน่งการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ในพื้นที่ที่กาหนด
(1) ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่กองเก็บ
(2) กาหนดตาแหน่งการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์
(3) ประสานงานแก้ไขปัญหาพื้นที่กับผู้เกี่ยวข้อง
3.2.2.4 ควบคุม ตรวจสอบการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
(1) ทาแบบฟอร์มหัวข้อการตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้าน
(2) ควบคุมความปลอดภัยระหว่างติดตั้งและรื้อถอน
(3) ตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้านตามแบบฟอร์ม
3.2.2.5 ควบคุม ตรวจสอบการติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
(1) ควบคุมความปลอดภัยระหว่างติดตั้งและรื้อถอน
(2) ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
(3) ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
3.2.2.6 ควบคุ ม ตรวจสอบการน าแผ่ น เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น รูป ขึ้ น
วางบนโครงสร้าง
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ตรวจสอบการผูกยึดแผ่นที่ยกแผ่นด้วยคน
ตรวจสอบการผูกยึดแผ่นที่ยกด้วยเครน
ควบคุมความปลอดภัยระหว่างทาการยกแผ่น
จัด การแผ่นที่เหลือทั้งด้านบนหลังคาและด้านล่าง

ก่อนเลิกงาน
3.2.2.7 วางแนวตาแหน่งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปแผ่นแรก
(1) วางแนวชายคาและแนวปั้นลม
(2) วางแนวติดตั้งแผ่นผนัง
(3) วางแนวติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
3.2.2.8 ติดตั้งแผ่นผนัง หลังคาและฝ้าเพดานระบบคลิ๊ปล็อค
(1) เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่
ในการติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(2) กาหนดแนวติดตั้งขาคลิ๊ปล็อค
(3) ติดตั้งขาคลิ๊ปล็อคบนแปหรือโครงเคร่า
(4) ติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
3.2.2.9 ติดตั้งแผ่น ผนัง หลังคาและฝ้าเพดานระบบซีมล็อค
(1) เตรียมความพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่
ในการติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(2) วางแนวติดตั้งขาซีมล๊อค
(3) ติดตั้งขาซีมล๊อคบนแป
(4) ติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
3.2.2.10 ติดตั้งครอบแผ่นผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
(1) เตรี ย มเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และสถานที่
ในการติดตั้งครอบแผ่นผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
(2) ตัดแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(3) ติดตั้งครอบแบบต่าง ๆ
(4) ยาแนวครอบ
3.2.2.11 ควบคุมการจัดเก็บทาความสะอาดพื้นที่
(1) ควบคุม ตรวจสอบการจัดเก็บทาความสะอาดพื้นที่
ด้านบนหลังคาและฝ้าเพดาน
(2) ควบคุม ตรวจสอบการจัดเก็บทาความสะอาดพื้นที่
ด้านล่าง
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3.2.2.12 ทารายงานประจาวัน
(1) ระบุรายละเอียดงานที่สาเร็จ จานวนแรงงาน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาโดยรวม
(2) ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ
3.2.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้
วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและให้คาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.3 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3 ได้แก่
3.3.1 ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้ วยขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.3.1.1 การเตรียมสถานที่ในพื้นที่ก่อสร้าง
(1) การก าหนดพื้ น ที่ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
พื้นที่ผลิตแผ่นหน้างาน กองเก็บวัสดุ อุปกรณ์ นั่งร้าน
(2) การกาหนดจุดทางขึ้นและลงผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
(3) การกาหนดพื้นที่พักของลูกจ้าง
(4) การกาหนดเส้นทางเข้าออกและการอพยพในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
(5) การประสานงานการก าหนดพื้ น ที่ ใ ช้ ง านต่ า ง ๆ
ในพื้นที่ก่อสร้าง
3.3.1.2 การวางแผน ควบคุมงานสารวจหน้างาน
(1) การกาหนดขั้นตอนการสารวจหน้างาน
(2) การตรวจสอบสภาพหน้ า งานกั บ แนวสายไฟฟ้ า
และการประสานงานการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งฉนวน
(3) การกาหนดวิธีการป้องกันกระแสไฟฟ้า
(4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการสารวจหน้างาน
(5) การก าหนดวิธีการหรือ มาตรการป้ องกั น อัน ตราย
ในการทางาน
(6) การกาหนดแผนช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
(7) การควบคุม ตรวจสอบความปลอดภัยในการสารวจ
หน้างาน
3.3.1.3 การสรุปรายละเอียดการสารวจหน้างาน
(1) การประสานงานแก้ ไขปั ญ หากั บ เจ้าของงานหรื อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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(2) การทาบันทึกรายงานการแก้ไขปัญหากับเจ้าของงาน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารหรือสืบค้นข้อมูล
การใช้โปรแกรมสานักงานสาเร็จรูป
การร่างแบบการติดตั้งแผ่นหลังคา
การร่างแบบการติดตั้งแผ่นผนัง
การร่างแบบการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
การทารายการวัสดุและอุปกรณ์ส่งโรงงานผลิต
การกรอกข้อมูลรายละเอียดลงแบบฟอร์มสั่งผลิต
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
การประมาณราคางานติดตั้งผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน

แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(12) การใช้ โปรแกรมส านั กงาน ส าเร็ จ รู ปส าห รั บ
การประมาณการ
(13) การวางแผนการปฏิบัติงานการติดตั้งผนัง หลังคา
และฝ้าเพดานแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(14) การท ารายรั บ -รายจ่ า ยงานติ ด ตั้ ง ผนั ง หลั ง คา
และฝ้าเพดานแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
3.3.1.4 การวางแผนการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
(1) การกาหนดชนิด ขนาดและจานวนของนั่งร้าน
(2) การกาหนดตาแหน่งการติดตั้งนั่งร้าน
(3) การวางแผนการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
3.3.1.5 การวางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(1) การระบุชนิด ขนาดและจานวนของอุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานในที่สูง
(2) การก าหนดต าแหน่ งติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ป้ องกั นการตก
จากทีส่ งู
(3) การระบุ ขนาด จ านวนของตาข่ายนิ รภั ย หรือ
อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นหรือวัสดุตกหล่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) การวางแผนติดตั้ง รื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันการตก
จากที่สูง
3.3.1.6 การวางแผนนาแผ่นขึ้นบนโครงสร้าง
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(1) การกาหนดวิธีการยกแผ่นขึ้นบนโครงสร้าง
(2) การคานวณน้าหนักแผ่น ข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อระบุชนิด
ขนาดของปั้นจั่น
(3) ประมาณน้าหนักและจานวนแผ่นในการยกแต่ละครั้ง
(4) การกาหนดตาแหน่งวางแผ่นบนโครงสร้างเพื่อติดตั้ง
(5) การกาหนดจานวนคนที่เหมาะสมกับวิธีการยกด้วยคน
หรือปั้นจั่น
3.3.1.7 การออกใบงานประจาวัน
(1) การอ่านแบบติดตั้งผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
(2) การอ่านแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
(3) การประเมินปริมาณงานที่สอดคล้องกับจานวนคน
เครื่องจักรและเวลาในการทางาน
3.3.1.8 การร่างแบบขยาย Shop Drawing
(1) การร่ า งแบบขยายการติ ด ตั้ ง แผ่ น ผนั ง หลั ง คา
และฝ้าเพดาน
(2)
(3)
(4)
(5)

การร่างแบบขยายการติดตั้งครอบ
การร่างแบบขยายการติดตั้งฉนวน
การร่างแบบขยายการติดตั้งรางน้า
การร่างแบบขยายการติดตั้งแผ่นโปร่งแสงและอุปกรณ์

ระบายอากาศ
(6) การร่างแบบขยายการติดตั้งโครงสร้างเพิ่มเติม
3.3.1.9 การควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องการติดตั้งแผ่นเหล็ก
เคลือบขึ้นรูป
(1) การออกแบบฟอร์มตรวจสอบการติดตั้งแผ่นและครอบ
(2) การตรวจสอบการติดตั้งแผ่นและครอบตามแบบฟอร์ม
(3) การควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3.3.1.10 การทาแบบขยายปฏิบัติงานจริง (As-Built Drawing)
(1) การรวบรวมแบบขยาย (Shop Drawing)
(2) การนาเสนอฝ่ายออกแบบแก้ไขแบบให้ถูกต้อง
(3) การตรวจสอบแบบปฏิบัติงานจริง (As-Built Drawing)
3.3.1.11 การทารายงานส่งมอบงานหรืองวดงาน
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(1) การศึ ก ษารายละเอี ย ดสั ญ ญาว่ า จ้ า งหรื อ เอกสาร
แบ่งงวดงาน
(2) การทาหนังสือส่งมอบงานหรืองวดงาน
3.3.1.12 การอธิบายรายละเอียดแก่ผู้ตรวจรับงาน
(1) มาตรฐานผู้ผลิตการติดตั้งผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
เหล็กเคลือบ
(2) การสร้างสื่อการนาเสนอด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
(3) การน าเสนอผลงานส าเร็ จ วิ ธี ก ารใช้ ง านและ
เงื่อนไขต่าง ๆ
3.3.1.13 การเตรียมสื่อการสอนงาน
(1) หลักการหาความต้องการการสอนงาน
(2) การทาสื่อหรือเอกสารการสอน
3.3.1.14 การสอนงาน
(1) การเตรียมการสอน
(2) เทคนิคการนาเสนอการสอนงาน
(3) การสรุปผลและประเมินผลการสอนงาน
3.3.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 เตรียมสถานที่ในพื้นที่ก่อสร้าง
(1) กาหนดพื้นที่กองเก็บวัสดุ อุปกรณ์และนั่งร้าน
(2) กาหนดจุดทางขึ้นลงหลังคา
(3) กาหนดพื้นที่พักผ่อนของลูกจ้าง
(4) ก าหนดเส้ น ทางเข้ า ออกและการอพยพในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
3.3.2.2 วางแผน ควบคุมงานสารวจหน้างาน
(1) กาหนดขั้นตอนการสารวจหน้างาน
(2) ตรวจสอบสภาพหน้ า งานกั บ แนวสายไฟฟ้ า และ
การประสานงานการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งฉนวน
(3) วิเคราะห์ความเสี่ยงในการสารวจหน้างาน
3.3.2.3 สรุปรายละเอียดการสารวจหน้างาน
(1) ประสานงานแก้ไขปัญหากับเจ้าของงาน
(2) ร่างแบบการติดตั้งแผ่นผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
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(3) ทารายการวัสดุ อุปกรณ์ส่งโรงงานผลิต
(4) ประมาณการงานติดตั้งผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
เหล็กแผ่นเคลือบขึ้นรูป
(5) วางแผนการปฏิ บั ติ ง านการติ ด ตั้ ง ผนั ง หลั ง คา
และฝ้าเพดานเหล็กแผ่นเคลือบขึ้นรูป
(6) ท ารายรับ - รายจ่ า ยงานติ ด ตั้ งผนั ง หลั ง คาและ
ฝ้าเพดานแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
3.3.2.4 วางแผนการติดตั้งนั่งร้าน
(1) ระบุชนิด ขนาดและจานวนของนั่งร้าน
(2) กาหนดตาแหน่งการติดตั้งนั่งร้าน
(3) วางแผนการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
3.3.2.5 วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(1) ระบุ ช นิ ด ขนาดและจานวนของอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
การตกจากที่สูงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานในที่สูง
(2) กาหนดตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(3) ระบุจานวนคนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(4) ระบุ ขนาด จ านวนของ ตาข่ าย หรือ อุ ป กรณ์
ป้องกันฝุ่นหรือวัสดุตกหล่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3.2.6 วางแผนการนาแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูปขึ้นบนโครงสร้าง
(1) กาหนดวิธกี ารยกแผ่นขึน้ บนผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน
(2) กาหนดตาแหน่งวางแผ่นบนโครงสร้างเพื่อติดตั้ง
(3) กาหนดจานวนคนที่เหมาะสมกับวิธีการยกแผ่นด้วยคน
หรือปั้นจั่น
(4) ประสานงานปั้นจั่น
3.3.2.7 ออกใบงานประจาวัน
(1) เตรียมข้อมูลออกใบงาน
(2) มอบหมายงานประจาวัน
3.3.2.8 ร่างแบบขยาย Shop Drawing
(1) ร่างแบบขยายการติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
(2) ร่างแบบขยายการติดตั้งครอบ
(3) ร่างแบบขยายการติดตั้งฉนวน
(4) ร่างแบบขยายการติดตั้งรางน้า
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(5) ร่างแบบขยายการติดตั้งแผ่นใส
(6) ร่างแบบขยายการติดตั้งโครงสร้างเพิ่มเติม
ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องการติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบ
(1) ออกแบบ แบบฟอร์มตรวจสอบการติดตั้งแผ่นและครอบ
(2) ตรวจสอบการติดตั้งแผ่นและครอบตามแบบฟอร์ม
(3) ควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทาแบบปฏิบัติงานจริง (As-Built Drawing)
(1) รวบรวมแบบขยาย (Shop Drawing) ที่ปฏิบัติงานจริง
(2) นาเสนอฝ่ายออกแบบแก้ไขแบบให้ถูกต้อง
(3) ตรวจสอบแบบปฏิบัติงานจริง
ทารายงานส่งมอบงานหรืองวดงาน
(1) ศึกษารายละเอียดสัญญาว่าจ้างหรือเอกสารแบ่งงวดงาน
(2) ทาหนังสือหรือรายงานส่งมอบงานหรืองวดงาน
นาเสนอรายละเอียดแก่เจ้าของงาน
(1) น าเสนอมาตรฐานการติ ด ตั้ ง ผนั ง หลั ง คาและ

ฝ้าเพดานเหล็กแผ่นเคลือบขึ้นรูป
(2) นาเสนอผลงานสาเร็จ
3.3.2.13 เตรียมสื่อการสอน
(1) กาหนดหัวข้อเรื่องที่จะฝึกอบรม
(2) ทาสื่อการสอนหรือเอกสารการสอน
3.3.2.14 สอนงาน
(1) เตรียมการสอน
(2) นาเสนอสื่อการสอน
(3) สรุปผลและประเมินผลการสอน
3.3.3 ทัศนคติ ประกอบด้วยแนวความคิดเห็นในการวิเคราะห์ การวางแผน
และการแก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านโดยค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน
และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของช่างฝีมือได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

