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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ ๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก
ระดับ ๓ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ ๓
๑.๑ การทดสอบความรู้
เป็น การทดสอบความรู้ ลักษณะข้อสอบเป็น แบบปรนัย ชนิด ๔ ตัว เลือก
จํานวนข้อสอบ ๕๐ ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ ๑ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยผู้เข้ารับ
การทดสอบต้องสอบภาคความรู้ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดสิบ จึงจะได้รับอนุญ าตให้สอบภาค
ความสามารถ
๑.๒ การทดสอบความสามารถ
เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิด ความ
ชํานาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพตามข้อกําหนด รวมถึงสามารถปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ลักษณะแบบทดสอบ เป็น การทดสอบทักษะฝีมือในการเชื่อม
เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าสเตนเลส ด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กโดยใช้
แท่งทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้อง ที่เป็น แนวเชื่อมต่อชน (Butt-Weld)
ในลักษณะการเชื่อมท่อ ที่มีความหนา ๒ มิลลิเมตร ถึง ๖ มิลลิเมตร ในตําแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ
ได้ ทุ ก ตํา แหน่ ง ตามมาตรฐาน ISO ๙๖๐๖-๑ โดยมี คุ ณ ภาพของรอยเชื่ อ ม ระดั บ B Class
ตามมาตรฐาน ISO ๕๘๑๗ ใช้เวลาในการทดสอบ ๒ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้เข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ต้องสอบได้ค ะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ด สิบ โดยมีการ
ทดสอบ ๒ ประเภท ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบ สามารถเลือกทดสอบประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ดังนี้
ประเภทที่ ๑ การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน (W๐๑) รอยเชื่อมต่อชน มีชิ้นงาน
ทดสอบ ๒ รายการ ดังนี้
(๑) ISO ๙๖๐๖-๑ ๑๔๑ T BW W01 S t๓.๒ D ๑๑๔ PF ml nb
(AWS ๕G-up)
(๒) ISO ๙๖๐๖-๑ ๑๔๑ T BW W01 S t๓.๒ D ๑๑๔ H-L0๔๕ ml
nb (AWS ๖G-up)
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ประเภทที่ ๒ การเชื่อมเหล็กกล้าสเตนเลส (W๑๑) รอยเชื่อมต่อชน มีชิ้นงาน
ทดสอบ ๒ รายการ ดังนี้
(๑) ISO ๙๖๐๖-๑ ๑๔๑ T BW W๑๑ S t๒ D ๑๑๔ PF ml gb
(AWS ๕G-up)
(๒) ISO ๙๖๐๖-๑ ๑๔๑ T BW W๑๑ S t๒ D ๑๑๔ H-L0๔๕ ml gb
(AWS ๖G-up)
๑.๓ ในกรณีที่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพบว่าชิ้นงานทดสอบเกิดการแตกหัก
เนื่องจากโลหะวิทยา หรือสาเหตุภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝีมือของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ให้ผู้ท ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทําการเปลี่ยนวัสดุทดสอบให้แ ก่ผู้เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือ แรงงานและให้ผู้ เ ข้า รับ การทดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงานทํ าการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานตามวิธีการทดสอบในใบงานเดิมทันที
๑.๔ รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๒ การออกหนั ง สื อรั บ รองว่า เป็ น ผู้ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ
สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ ๓ จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
๒.๑ ผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานต้ อ งสอบทั้ ง ภาคความรู้
ภาคความสามารถ โดยต้ อ งสอบได้ ค ะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ ของคะแนนในแต่ ล ะภาค
จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อม ระดับ ๓ และมีสิทธิ์
ได้รับหนังสือรับรอง
๒.๒ หนั งสื อรั บรองมี อายุ ๔ ปี นั บตั้ ง แต่ วั น ที่ ออกหนั งสื อรั บรองว่ าเป็ น ผู้ ผ่ า น
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

