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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวา
เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคโนโลยี
จักรอุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ ระดับ ๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ ระดับ ๒ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ วิธี ก ารทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแหง ชาติ สาขาอาชี พช า งเทคโนโลยี จั ก ร
อุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ ระดับ ๒
๑.๑ การทดสอบความรู
ขอสอบมีทั้งหมด ๒๘๓ ขอ ใหผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูควบคุม
ตรวจผล หรือประเมินผลการทดสอบเปนผูจัดทําขอสอบเปนปรนัย ๔ ตัวเลือก ชุด ก. ชุด ข. ชุด ค.
หรือมากกวา จํานวนชุดละ ๕๐ ขอ ในการทดสอบตามลําดับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ภาคความรู
รอยละของความสําคัญ โดยในแตละชุดใหมีคําตอบ ก. ข. ค. ง. ใหคําตอบเฉลี่ย ๆ เทากัน แลวผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานจัดใหเพียงชุดเดียว ตอคนใชเวลา ๖๐ นาที คิดเปนรอยละ ๒๐ ของคะแนนทั้งหมด
๑.๒ การทดสอบความสามารถ
ขอสอบภาคทักษะ สาขาอาชีพชางเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ
ตองทําตอเนื่องใหครบทุกขั้นตอนมีคะแนนทั้งหมด ๒,๘๗๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๘๐ แบงออกเปน
๘ ขอทดสอบ ใชเวลา ๖ ชั่วโมง ๑๖ นาที
ขอทดสอบมีทั้งหมด
ขอทดสอบที่ ๑ การเลือกใชอุปกรณที่เกี่ยวของการเย็บของจักรเข็มเดี่ยว
ขอทดสอบที่ ๒ การถอด ประกอบ จักรเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรม รอบชา รอบเร็ว
พรอมปรับตั้ง
ขอทดสอบที่ ๓ การเลือกใชอุปกรณที่เกี่ยวของการเย็บของจักรพันริม
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จักรติดกระดุมดายเสนเดียว

ขอทดสอบที่ ๕ จักรเข็มเดี่ยวตัดดายอัตโนมัติ
ขอทดสอบที่ ๖ การถอด และประกอบจักรถักรังกระดุม
ขอทดสอบที่ ๗ จักรเข็มคูอุตสาหกรรมชนิดเสาเข็มเดี่ยว
ขอทดสอบที่ ๘ จักรลา
หลักเกณฑการใหคะแนน
๑. ใหกรรมการผูควบคุมบอกใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติการซอมเสมือนทําการ
ซอมจริง และดูใบความรูประกอบการใหคะแนน
๒. เกณฑการใหคะแนน
๒.๑ ถาผูเขารับทดสอบทําถูกวิธีใหไดคะแนนเต็ม
๒.๒ ถาผูเขารับทดสอบทําผิดวิธีใหไดคะแนน ๐ คะแนน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ทั้งภาคความรูและภาคความสามารถ
จะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
๑. ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ ภาวะแวดลอมและความปลอดภัย
สวนบุคคล
๒. ความรูความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๓. วิธีการปฏิบัติงานซึ่งเนนความถูกตองและเรียบรอย
๔. การเลื อ กใช แ ละดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติงาน
๕. การเลือกใชวัสดุอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด
๖. ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
๗. ผลงานที่สําเร็จและไดคุณภาพ
เกณฑการสอบผาน
ผูเขารับการทดสอบ ตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขา
อาชีพชางเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ โดยไดคะแนนรวมทั้งภาคความรูและ
ภาคความสามารถ 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
แหงชาติเพื่อทดสอบระดับความรูและทักษะฝมือ
๑.๓ ขอเสนอแนะในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
นอกจากผู เ ข า รั บ การทดสอบจะมี ม าตรฐานความรู ความสามารถ
ทางเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ แลวจะตองมีมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม
กิจนิสัยของชางในการประกอบอาชีพ 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 การออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชี พช า งเทคโนโลยี จัก รอุ ต สาหกรรมและอุป กรณช ว ยเย็บ ระดั บ ๒ จะออกให แก ผูผ า น
การทดสอบ โดยมีเกณฑดังนี้
ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ หนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ จะต อ งผ า นการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ
จะตองไดคะแนนรวมทั้งภาคความรูและภาคความสามารถไมต่ํากวารอยละ ๗๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

