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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวา
เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุม
เครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง ระดับ ๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริม การพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง ระดับ ๑ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ วิ ธี ก ารทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ พนั ก งานควบคุ ม
เครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง ระดับ ๑
๑.๑ การทดสอบความรู
ขอสอบเปนปรนัย มี ๔ ตัวเลือก มีทั้งหมด ๓ ชุด มี ชุด ก. ชุด ข. ชุด ค.
จํานวนชุดละ ๕๐ ขอ ในการทดสอบ โดยใชทั้ง ๓ ชุด แตละคนจะใชขอสอบ ชุด ก. หรือชุด ข.
หรือชุด ค. แลวแตผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จัดใหเพียงชุดเดียว ใชเวลา ๖๐ นาที คิดเปน
รอยละ ๒๐ ของคะแนนทั้งหมด
๑.๒ การทดสอบความสามารถ
ขอสอบภาคความสามารถ สาขาพนักงานควบคุ มเครื่ องจัก รรถตั กหนา ขุดหลั ง
ตองทําตอเนื่องใหครบทุกขั้นตอนมีคะแนนทั้งหมด ๑,๕๐๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๘๐ แบงออกเปน
๕ ขอทดสอบ ใชเวลา ๑ ชั่วโมง ๕๕ นาที ขอทดสอบมีทั้งหมด
ขอทดสอบที่ ๑ การตรวจสอบความพรอมรถตักหนาขุดหลังกอนใชงาน
ขอทดสอบที่ ๒ การบํารุงรักษารถตักหนาขุดหลังตามชั่วโมงทํางาน
ขอทดสอบที่ ๓ การขึ้นนั่งขับหรือขึ้นขับและทดสอบระบบการทํางาน
ขอทดสอบที่ ๔ การขุดแนววางทอตามกําหนดไดอยางถูกตอง
ขอทดสอบที่ ๕ การตักวัสดุตามกําหนดไดอยางถูกตอง
หลักเกณฑการใหคะแนน
๑. ให ผูท ดสอบมาตรฐานฝ มื อแรงงานบอกให ผูเ ขา รั บการทดสอบปฏิบั ติง าน
เสมือนทํางานจริง และดูใบความรูประกอบการใหคะแนน
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๒. เกณฑการใหคะแนน
๒.๑ ถาผูเขารับการทดสอบทําถูกวิธีใหไดคะแนนเต็ม
๒.๒ ถาผูเขารับการทดสอบทําผิดวิธีใหไดคะแนน ๐ คะแนน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ทั้งภาคความรูและภาคความสามารถ
จะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
๑. ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่
๒. ความรูความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๓. วิธีการปฏิบัติงานซึ่งเนนความถูกตองและเรียบรอย
๔. การเลื อ กใช แ ละดู แ ลรัก ษาเครื่ องมื อ เครื่อ งจั กร และอุป กรณที่ ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติงาน
๕. การเลือกใชวัสดุอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด
๖. ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
๗. ผลงานที่สําเร็จและไดคุณภาพ
เกณฑการสอบผาน
ผู เ ข า รั บ การทดสอบ ต อ งผ า นการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ
สาขาอาชีพพนัก งานควบคุม เครื่ องจักรรถตักหน าขุดหลัง โดยไดคะแนนรวมทั้ งภาคความรูแ ละ
ภาคความสามารถ ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด
คําจํากัดความ
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับอนุญาตหรือไดรับ
มอบหมายจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูควบคุม ตรวจผล ประเมินผลการทดสอบ
หมายถึง ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหแกผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งมาจากผูที่ไดรับประกาศใหเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนอนุกรรมการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูรวมคะแนนการทดสอบ หมายถึง ผูทําหนาที่รวมคะแนนการทดสอบ ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
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ใบความรูหรือใบขอมูล หมายถึง เอกสารเพื่อใหกรรมการดูประกอบความถูกตอง
ตามกําหนดไว
ผูเขารับการทดสอบ หมายถึง ผูที่มาสมัครเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเพื่อทดสอบระดับความรูและทักษะฝมือ
๑.๓ ขอเสนอแนะในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
นอกจากผูเขารับการทดสอบจะมีมาตรฐานความรู ความสามารถทางเครื่องจักร
รถตั กหนา ขุดหลัง แล วจะตอ งมี ม าตรฐานของคุ ณธรรม จริ ยธรรม กิจนิ สัย ของพนักงานในการ
ประกอบอาชีพ ดังรายละเอียดดังนี้
(๑) สติ สมาธิ เจตคติ จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
(๒) จรรยาบรรณของชาง
(๓) ความซื่อสัตย
(๔) ความรับผิดชอบ
(๕) ความละเอียดรอบคอบ
(๖) ความสะอาด
(๗) ความประณีตในงาน
(๘) การไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา
(๙) การใชวาจาสุภาพ ออนนอม ออนโยน
(๑๐) ความทะมัดทะแมง และความเปนธรรมชาติในการปฏิบัติงาน
(๑๑) การตรงตอเวลา
๑.๔ รายละเอียดวิธีการทดสอบใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒ การออกหนังสือรับรองวาเปน ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพพนักงานควบคุม เครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง ระดับ ๑ จะออกใหผูผานการทดสอบ
โดยมีเกณฑดังนี้
ผูเขารับการทดสอบจะตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง โดยไดคะแนนรวมทั้งภาคความรูและภาคความสามารถ
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

