
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหินขัด๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขาอาชีพชางหินขัด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางหินขัด หมายถึง ผูท่ีมีความรู ความสามารถ

และทักษะในการอานแบบ เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคา วางแผนการปฏิบัติงาน เลือกใช
และจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ไดถูกตอง เหมาะสมกับชนิดของงานหินขัด หินลาง ติดต้ัง
เสนแบง เทและฉาบหินขัดหินลางบนพื้น ผนัง บันได เสาบัวเชิงผนัง มานั่งและพ้ืนท่ีอื่นๆ เปนรูป
ลวดลายตางๆ ไดถูกตองตามแบบและสวยงาม งานบํารุงรักษาพื้นผิวหินขัด หินลาง รวมท้ังงาน
ซอมแซมพ้ืนผิวหินขัด หินลางและควบคุมงานตามที่ระบุขางตนได 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหินขัด แบงออกเปน ๓ 

ระดับ คือ ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ 
๒.๑  ระดับ ๑ หมายถึง ชางหินขัดท่ีมีความรู ทักษะพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงาน

หินขัดหินลาง ตามคําส่ัง หรือรูปแบบพื้นฐานได 
๒.๒  ระดับ ๒ หมายถึง ชางหินขัดท่ีมีความรู ความสามารถ อานแบบ แยก

รายการวัสดุอุปกรณ มีความชํานาญในการใชเครื่องมืออุปกรณ สามารถปฏิบัติงานในแนวด่ิงและ
งานลอยตัวได 

๒.๓  ระดับ ๓ หมายถึง ชางหินขัดท่ีมีความรู ความสามารถ ออกแบบลวดลาย
และสี ปฏิบัติงานหินขัด หินลางในรูปแบบสลับซับซอนไดตามรูปแบบหรือตัวอยางท่ีกําหนด 
วินิจฉัย ตัดสินใจแกปญหา ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรู หรือนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงานได 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางหินขัด 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๑.๑  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑)  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน

เคร่ืองมือไฟฟา 
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๕๘ ง/หนา ๑๗๑/๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา 
(๓)  การปองกันภัยจากสารที่เปนอันตราย 
(๔)  การปฐมพยาบาล 
(๕)  หลักความปลอดภัยสวนบุคคล 
๓.๑.๒  วัสดุในงานหินขัด หินลาง เชน ปูนซีเมนตขาว กรด หินเกล็ด สีผสม

ซีเมนต เสนแบงกั้นพื้นที่และการกองเก็บรักษา 
๓.๑.๓  เครื่องมือและอุปกรณ 
(๑)  ระบุเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานหินขัด หินลาง 
(ก)  เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานหลอ 
(ข)  เคร่ืองมือท่ีใชในงานขัดตกแตงผิวหนาหินขัด หินลาง 
(๒)  หนาที่และขอกําหนดการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณ 
(๓)  วิธีใชเครื่องมือและอุปกรณ 
(๔)  การเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 
(๕)  วิธีตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ 
(ก)  การทําความสะอาด 
(ข)  การหลอล่ืน 
(ค)  การปองกันสนิม 
(ง)  การปรับแตงและเปลี่ยนอะไหล 
๓.๑.๔  เทคนิคงานหินขัด หินลาง ในแนวราบ 
(๑)  วิธีการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน 
(๒)  วิธีการหาแนว ระดับและการติดตั้งเสนแบงกั้นพื้นที ่
(๓)  วิธีการผสมตามอัตราสวนผสมท่ีกําหนด 
(๔)  วิธีการเทสวนผสมลงในพ้ืนท่ี 
(ก)  การเทปรับระดับพื้นผิวดวยปูนทราย 
(ข)  การเททับหนาและปรับแตงผิวหนา 
(๕)  วิธีการและข้ันตอนตกแตงผิวหนาหินลางดวยวิธีท่ีถูกตองเพื่อใหไดพื้นผิวท่ี

สวยงาม 
(๖)  วิธีการและข้ันตอนในการขัดลอกผิวหนาพื้นผิวหินขัดดวยวิธีท่ีถูกตอง

เพ่ือใหไดพ้ืนผิวท่ีสวยงาม 
(๗)  วิธีการและขั้นตอนในการลงน้ํามันเคลือบผิว 
๓.๒  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๒.๑  ปฏิบัติงานตามรูปแบบพื้นฐานหรือตามคําสั่งได 
๓.๒.๒  เลือกใชวัสดุผสมใหเหมาะสมกับการใชงานหรือตามขอกําหนด 
๓.๒.๓  จัดเตรียมและใชเคร่ืองมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๒.๔  ใชอุปกรณปองกันภัยในการปฏิบัติงานหินขัด หินลาง 
๓.๒.๕  เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นผิวที่จะทําการเทหินขัด หินลาง 
๓.๒.๖  หาแนว ระดับ เพื่อติดตั้งเสนแบงกั้นพื้นที ่ในรูปแบบอยางงาย 
๓.๒.๗  ผสมวัสดุผสมงานหินขัด หินลาง ไดตามอัตราสวนท่ีเหมาะสม 
๓.๒.๘  เทหินขัด หินลาง ตามรูปแบบอยางงายได 
๓.๒.๙  ขัดพื้นผิวหินขัดและลางพื้นผิวหินลางใหไดระดับและระนาบ 
๓.๒.๑๐  บํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
๓.๒.๑๑  ปฏิบัติงานไดเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
๓.๓  ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ

ซ่ือสัตยและประหยัด 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๔.๑  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑)  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือกล เคร่ืองมือไฟฟา 
(๒)  วิธีปองกันภัยท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในท่ีตางๆ เชน บนนั่งรานบริเวณ

ที่มีการสัญจร บนอาคารสูง อุโมงค บริเวณที่มีสายไฟฟาผาน เปนตน 
๓.๔.๒  คุณลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุผสมและเสนแบงก้ันพ้ืนท่ี 
๓.๔.๓  รูปแบบและรายการ 
(๑)  ความหมายของคําศัพทท่ีใชในงานหินขัด หินลาง 
(๒)  ความหมายของสัญลักษณในแบบ มาตราสวนและมิติในสวนตางๆ ของ

รูปแบบ 
(๓)  ขอกําหนดของวัสดุและขอกําหนดของงาน 
๓.๔.๔  ประยุกตใชคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในงานหินขัด หินลาง 
๓.๔.๕  แปลงหนวยวัดที่ใชในงานหรือรูปแบบกําหนด 
๓.๔.๖  หาพื้นที ่ปริมาตรและปริมาณวัสด ุ
๓.๔.๗  หาความลาดเอียงของพ้ืนผิว 
๓.๔.๘  หาอัตราสวนผสมของวัสด ุ
๓.๔.๙  ทํารายการแยกวัสดุจากรูปแบบ 
๓.๔.๑๐  การหาแนว ด่ิง ระดับ เพื่อติดตั้งเสนแบงกั้นพื้นที่ 
๓.๔.๑๑  การติดตั้งเสนแบงพื้นที่ของงานในแนวดิ่งและงานลอยตัว 
๓.๔.๑๒  การฉาบพื้นผิวหินขัดและพื้นผิวลางในแนวด่ิงและงานลอยตัว เชน 

ผนัง บัวเชิงผนัง เสา บันได เปนตน 
๓.๔.๑๓  วิธีการติดต้ังบัวและลวดลายสําเร็จรปู 
๓.๕  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๕.๑  อานแบบปฏิบัติงานหินขัด หินลาง 
๓.๕.๒  หาแนว ระดับ ด่ิง เพื่อติดตั้งเสนแบงกั้นพื้นที่ 
๓.๕.๓  ติดตั้งเสนแบงกั้นพื้นที่ในแนวลาดเอียง แนวดิ่งและงานลอยตัว 
๓.๕.๔  หาปริมาณงาน วัสดุและทํารายการวัสดุที่จะใชงาน 
๓.๕.๕  ปฏิบัติงานพื้นผิวหินขัดและพื้นผิวหินลางในแนวดิ่งและงานลอยตัว เชน 

ผนัง บัวเชิงผนัง เสา บันได เปนตน 
๓.๕.๖  ติดตั้งบัวและลวดลายสําเร็จรูป 
๓.๕.๗  การใชอุปกรณปองกันความปลอดภัย 
๓.๕.๘  ปฏิบัติงานไดเสร็จภายในเวลากําหนด 
๓.๖  ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาความรู 

วิ เคราะหงาน  สามารถตัดสินใจ  แก ไขปญหาในการปฏิบั ติงาน  และให คําแนะนํ าแก
ผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๗.๑  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑)  การปฐมพยาบาล 
(๒)  การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายไดถูกตอง 
๓.๗.๒  วิธีประมาณราคาคางาน 
(๑)  คํานวณปริมาณและราคาวัสดุ 
(๒)  คํานวณคาแรงและประมาณเวลาทํางาน 
(๓)  คํานวณคาใชจายในโครงการ 
(๔)  คํานวณกําไรและภาษ ี
(๕)  ทําใบเสนอราคา 
๓.๗.๓  การออกแบบ เขียนแบบปฏิบัติงาน 
๓.๗.๔  การวางแผนการทํางานหินขัด หินลางในงานกอสราง 
๓.๗.๕  หลักการปฏิบัติงานในสภาวะอากาศตางๆ เชน แดดจัด ฝนตก หนาว

เย็น 
๓.๗.๖  วิธีการตรวจสอบ บํารุงรักษาและซอมแซมพื้นผิวหินขัด หินลาง 
๓.๗.๗  การนําวัสดุตกแตงอื่นๆ มาประยุกตใชในงานหินขัด หินลาง 
๓.๗.๘  วิธีการปฏิบัติงานรวมกับสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ชางกออิฐ ชางปู

กระเบื้อง ชางทอและสุขภัณฑ ชางไม ชางไฟฟา เปนตน 
๓.๘  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑  ทําใบรายการวัสดุ 
๓.๘.๒  วางแผนการปฏิบัติงานหินขัด หินลางในงานกอสราง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๘.๓  ปฏิบัติงานหินขัดท่ีมีลวดลายตางๆ มีความสลับซับซอนใหไดระดับด่ิง 
ระนาบ ขนาด และระยะตามรูปแบบ 

๓.๘.๔  บํารุง รักษาและซอมแซมพื้นผิวหินขัด หินลาง 
๓.๘.๕  ใชอุปกรณปองกันอันตราย 
๓.๘.๖  ปฏิบัติงานเสร็จภายในเวลากําหนด 
๓.๙  ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ฐาปบุตร ชมเสวี 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


