
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางตดิตั้งยิปซัม๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางติดตั้งยิปซัม โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางติดตั้ งยิปซัม หมายถึง ผูที่มีความรู 

ความสามารถในงานติดตั้งผนังและฝาเพดานยิปซัม เชน ผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ ผนังยิปซัม 
ผนังและฝาเพดานโคง ผนังกันเสียง กันไฟ และฝาฉาบรอยตอเรียบ ฝาทีบาร (T-Bar) ฝาโดม 
เพ่ือการกอสราง ตกแตง และซอมแซม ดวยเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือกล คุณสมบัติของวัสดุ
รวมถึงการเลือกใช จัดเตรียมอุปกรณไดถูกตองเหมาะสมกับชนิดของงาน การติดตั้งและร้ือถอน
นั่งราน รวมทั้งการอานแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา วางแผนการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมงานตามระดับชั้น 

 
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 และมีความเชี่ยวชาญขั้น

วินิจฉัยได ตัดสินใจแกปญหา ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรู
ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหมได 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางติดตั้งยิปซัม 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวยขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน 
(๑) วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือ 
(๒) วิธีการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน 
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หนา ๖๗/๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
๓.๑.๒ วัสดุในงานติดตั้งยิปซัม 

(๑) ประเภทและคุณลักษณะของแผนยิปซัม โครงคราว ยิปซัมพ
ลาสเตอรและอุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการติดตั้ง 

(๒) วิธีการกองเก็บรักษา ขนยายและเตรียมวัสดุที่จะใชในงาน
ติดตั้งยิปซัม 

๓.๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณ 
(๑) ชนิดและวิธีใชเครื่องมือพ้ืนฐานในงานติดตั้งยิปซัม 
(๒) วิธีเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ 

๓.๑.๔ การคํานวณหาระยะกวาง ยาวของแผนยิปซัมและโครงคราว 
๓.๑.๕ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในงานยิปซัม 
๓.๑.๖ การอานแบบเบื้องตน 

(๑) ความหมายของสัญลักษณ 
(๒) ขอกําหนดและรายละเอียดในแบบกอสรางที่เก่ียวกับงาน

ยิปซัม 
๓.๑.๗ เทคนิคการติดตั้งผนังยิปซัมรวมกับผนังกออิฐ ผนังคอนกรีต 
๓.๑.๘ เทคนิคการติดตั้งผนังยิปซัม 
๓.๑.๙ เทคนิคการติดตั้งฝายิปซัมฉาบรอยตอเรียบ 
๓.๑.๑๐ เทคนิคการติดตั้งฝายิปซัมทีบาร 
๓.๑.๑๑ วิธีประกอบ ร้ือถอนนั่งรานและค้ํายัน 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ เลือกและใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 
๓.๒.๒ เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพ้ืนฐานในงานชางติดตั้งยิปซัม 
๓.๒.๓ เลือกใชและจัดเตรียมวัสดุที่ใชในงานติดตั้งยิปซัม 
๓.๒.๔ ประกอบ หรือ ร้ือถอนนั่งรานและค้ํายันอยางถูกตองและปลอดภัย 
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 มีความ

ซื่อสัตยและประหยัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวยขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) การใหความชวยเหลือในการปฐมพยาบาล 
(๒) การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตราย 

๓.๔.๒ การอานแบบและรางแบบ 
(๑) แบบที่มีมาตราสวน 
(๒) แบบภาพตัดและภาพ ๓ มิติอยางงาย 

๓.๔.๓ ประยุกตใชคณิตศาสตรที่เก่ียวของในงานติดตั้งยิปซัม 
(๑) แปลงหนวยในระบบอังกฤษ เมตริก 
(๒) คํานวณหา พ้ืนที่และปริมาตร 
(๓) คํานวณหาความลาดเอียงของพื้นผิว 

๓.๔.๔ วิธีตรวจสอบ ปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานติดตั้ง
ยิปซัม 

๓.๔.๕ ขอกําหนดหลักของวัสดุที่ใชในงานติดตั้งยิปซัม 
๓.๔.๖ แยกวัสดุจากแบบรางและทํารายการวัสดุงานติดตั้งยิปซัม 
๓.๔.๗ การทํางานรวมกับสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เชน ชางฉาบยิปซัม ชาง

สี ชางไฟฟา 
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๕.๑ เคลื่อนยายแผนยิปซัม โครงคราวและวัสด ุ

(๑) ขนถาย และขนสงแผนยิปซัม โครงคราว รวมทั้งวัสดุอ่ืน ๆ 
(๒) เรียงซอนแผนยิปซัม โครงคราวและวัสด ุ

๓.๕.๒ ใชเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือกลตัดแผนยิปซัมและโครงคราว
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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) บนอาคารสูง 
(๔) ในอุโมงค 
(๕) ใตดิน 

๓.๕.๗ ใชอุปกรณปองกันอันตราย 
๓.๕.๘ ประสานกับชางสาขาอื่นที่เก่ียวของ 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห
งาน สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวยขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือกล 

เครื่องมือไฟฟา 
(๒) วิธีปองกันภัยที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในที่ตาง 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) คํานวณปริมาณและราคาวัสด ุ
(๒) คํานวณคาแรงและประมาณเวลาทํางาน 
(๓) คํานวณคาใชจายในโครงการ 
(๔) คํานวณกําไรและภาษ ี
(๕) ทําใบเสนอราคา 

๓.๗.๕ วางแผน กําหนดตารางเวลาและประมาณเวลาทํางาน 
๓.๗.๖ เทคนิคกอสรางพ้ืนฐานของงานดานอื่น ๆ ที่เ ก่ียวของ เชน 

โครงสรางงานไม คอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูน งานระบบไฟฟา และสุขาภิบาล เพ่ือการ
ประสานงานกอสรางที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๗.๗ ตรวจสอบความเสียหาย วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไข 
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑ สํารวจปริมาณและประมาณราคาคางาน 
๓.๘.๒ ทําใบรายการวัสด ุ
๓.๘.๓ เขียนแบบปฏิบัติงานจริง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๘.๔ วางแผนการทํางานติดตั้งยิปซัมในงานกอสราง 
๓.๘.๕ ติดตั้งฝาเพดานยิปซัมฉาบเรียบโดม 
๓.๘.๖ มอบหมายงาน ควบคุมงาน และตรวจสอบผลงาน ของชางติดตั้ง

ยิปซัม 
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน และคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


