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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว
(รถทัวร) ระดับ ๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริม การพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร) ระดับ ๑ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร) ระดับ ๑
๑.๑ การทดสอบความรู
ขอสอบมีทั้งหมด ๔๔๖ ขอ ใหผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูควบคุม
ตรวจผล หรือประเมินผลการทดสอบ เปนผูจัดทําขอสอบจากคลังขอสอบเปนปรนัยมี ๔ ตัวเลือก
ชุด ก. ชุด ข. ชุด ค. หรือมากกวา จํานวนชุดละ ๕๐ ขอ ในการทดสอบตามลําดับวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมภาคความรู รอยละของความสําคัญ โดยในแตละชุดใหมีคําตอบ ก. ข. ค. ง. ใหคําตอบ
เฉลี่ยเทา ๆ กัน แลวผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจัดใหเพียงชุดเดียวตอคน ใชเวลา ๖๐ นาที
คิดเปนรอยละ ๒๐ ของคะแนนทั้งหมด
๑.๒ การทดสอบความสามารถ
ขอสอบภาคความสามารถ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการ
ทองเที่ยว (รถทัวร) ตองทําตอเนื่องใหครบทุกขั้นตอนมีคะแนนทั้งหมด ๑,๒๗๕ คะแนน คิดเปน
รอยละ ๘๐ แบงออกเปน ขอทดสอบ ใชเวลา ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที
ขอทดสอบที่ ๑ ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติการเดินตรวจสภาพความพรอม
ของรถโดยสาร
ขอทดสอบที่ ๒ ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติการขึ้นนั่งบนที่ขับรถแลวสตารท
เครื่องยนต

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๓

ขอทดสอบที่ ๓

ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติการตรวจสภาพเมื่อเตรียมออกตัวรถ

ขอทดสอบที่ ๔
ขอทดสอบที่ ๕

ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติการขับอยางปลอดภัยและถูกวิธี
ให ผู เ ข า รั บ การทดสอบปฏิ บั ติ ก ารสาธิ ต การปฐมพยาบาล

และการใชภาษา
หลักเกณฑการใหคะแนน
๑. ใหผู ทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงานบอกใหผู เข ารับ การทดสอบปฏิ บัติ งาน
เสมือนทํางานจริง และดูใบความรูประกอบการใหคะแนน
๒. เกณฑการใหคะแนน
๒.๑ ถาผูเขารับการทดสอบทําถูกวิธีใหไดคะแนนเต็ม
๒.๒ ถาผูเขารับการทดสอบทําผิดวิธีใหไดคะแนน ๐ คะแนน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ทั้งภาคความรูและภาคความสามารถ
จะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
๑. ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ ภาวะแวดลอมและความปลอดภัย
สวนบุคคล
๒. ความรูความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๓. วิธีการปฏิบัติงานซึ่งเนนความถูกตองและเรียบรอย
๔. การเลื อ กใช แ ละดูแ ลรัก ษาเครื่อ งมือ เครื่ องจั กร และอุ ป กรณ ที่ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติงาน
๕. การเลือกใชวัสดุอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด
๖. ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
๗. ผลงานที่สําเร็จและไดคุณภาพ
เกณฑการสอบผาน
ผูเขารับการทดสอบ ตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงานแหงชาติ สาขา
อาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร) โดยไดคะแนนรวมทั้งภาคความรู
และภาคความสามารถ ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด
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คําจํากัดความ
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับอนุญาตหรือไดรับ
มอบหมายจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูควบคุม ตรวจผล ประเมินผลการทดสอบ
หมายถึง ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหแกผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งมาจากผูที่ไดรับประกาศใหเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนอนุกรรมการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูรวมคะแนนการทดสอบ หมายถึง ผูทําหนาที่รวมคะแนนการทดสอบ ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใบความรูหรือใบขอมูล หมายถึง เอกสารเพื่อใหกรรมการดูประกอบความถูกตอง
ตามกําหนดไว
ผูเขารับการทดสอบ หมายถึง ผูที่มาสมัครเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ เพื่อทดสอบระดับความรูและทักษะฝมือ
๑.๓ ขอเสนอแนะในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
นอกจากผูเขารับการทดสอบจะมีมาตรฐานความรู ความสามารถทางพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะ (รถทัวร) แลวจะตองมีมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม กิจนิสัยของพนักงาน
ในการประกอบอาชีพ 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
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ขอ ๒ การออกหนังสือรับรองวาเปน ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร) ระดับ ๑ จะออกใหแกผูผาน
การทดสอบ โดยมีเกณฑดังนี้
ผูเขารับการทดสอบจะตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทั วร) โดยไดคะแนนรวมทั้งภาคความรู
และภาคความสามารถ ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

