
กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม 



 มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อก าหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วดัระดบัฝีมือ 
ความรู้ ความสามารถและทศันคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ 
 

ความรู้ 
ความ 

สามารถ 

ทรรศนคต ิ



 ระดับ 1 
ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พืน้ฐานในการท างาน ปฏิบตัิงานภายใต้ค าแนะน าของหวัหน้างาน 

 ระดับ 2  
    ผู้ที่มีฝีมือระดบักลาง มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ ได้ดี และ
มีประสบการณ์ในการท างาน สามารถให้ค าแนะน าผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ 

 ระดับ 3  
    ผู้ ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหา น าความรู้และทักษะ   มา
ประยกุต์ใช้กบัเทคโนโลยีใหมไ่ด้ 



 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
- มาตรฐานตามอาชีพ   
- มาตรฐานตามอตุสาหกรรม  

 มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน 
 การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 



 การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
     ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
     หมวด 2 มาตรา 22 ให้คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงานจดัท ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพตา่งๆเสนอรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
     พระราชบญัญตัิส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
     หมวด 2 มาตรา 23 ให้กรมพฒันาฝีมือแรงงานจดัให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และ สง่เสริมให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 



1. อายไุมต่ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ นบัถึงวนัเข้ารับการทดสอบ 
2. มีประสบการณ์ท างานหรือประกอบอาชีพที่เก่ียวกับสาขาที่จะรับการทดสอบ  
หรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงาน หรือฝึกอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึก  
หรือปฏิบตัิงานในกิจการในสาขาที่เก่ียวข้อง  

    หรือจบการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้อง 
3. กรณีต้องการทดสอบในระดับที่สูงขึน้ จะต้องมีประสบการณ์การท างาน หรือ
ประกอบอาชีพ หรือได้คะแนนรวมในสาขาอาชีพ และระดับที่เคยสอบผ่าน
มาแล้วตามที่คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงานประกาศก าหนด 

 



ส ารวจวิเคราะห์ข้อมลูความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

เสอนคณะกรรมการสง่เสริม
การพฒันาฝีมือแรงงาน เพ่ือ

ขออนมุตักิ าหนดมาตรฐาน 

สรรหาและแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการก าหนดฯ 

ยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
คณะอนกุรรมการพิจารณา

ร่างมาตรฐาน 
จดัท าประชาพิจารณ์ 

เสนอคณะกรรมการสง่เสริม
การพฒันาฝีมือแรงงาน 
อนมุตัเิป็นมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแหง่ชาต ิ

น ามาตรฐานฝีมือแรงาน
แหง่ชาตท่ีิได้รับอนมุตัเิสนอ

รัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

น ามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แหง่ชาตปิระกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษา 



ยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

คณะอนกุรรมการพจิารณาวิธีการทดสอบ 

ด าเนินการทดลองทดสอบ 

เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อนมุตัิเป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

น าวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีได้รับอนมุตัิ เสนอรัฐมนตรีเพื่อให้ความเหน็ชอบ 

น าประกาศวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเสนอประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานลงนาม 

น าวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา 

กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคมุน าวีธีการทดสอบฯใช้ในการอบรมผู้ทดสอบฯต่อไป 



1. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
เป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทศันคติในการท างานของผู้ประกอบ
อาชีพตามเกณฑ์ก าหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ ผู้ผา่นการทดสอบจะ
ได้รับหนงัสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติเป็นหลกัฐานว่ามีมาตรฐานฝีมือ 

 
        ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบ 
        1) เพิ่มโอกาสในการรับการจ้างงาน 
 2) ใช้เป็นเกณฑ์ในการพฒันาฝีมือของตนให้สงูขึน้ 
 3) แรงงานใหม่สามารถวดัระดบัฝีมือของตนก่อนเข้าท างาน 
 4) เป็นเคร่ืองมือวดัฝีมือเพ่ือใช้ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 



2.     การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
       เป็นการทดสอบเพ่ือให้ทราบถึงความรู้และทกัษะฝีมือของผู้ที่จะไปท างานใน

ตา่งประเทศวา่ตรงตามต าแหน่งงานหรือสาขาอาชีพตามที่นายจ้างต้องการ 
 

        ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบ 
        1) นายจ้างใช้ในการหาแรงงานที่ตรงตามต าแหน่งงานที่ต้องการ 
 2) ผู้ผา่นการทดสอบใช้ในการเพิ่มโอกาสในการหางานในตา่งประเทศ 
 3) ใช้เป็นหลกัฐานในกาการเดินทางไปท างานตา่งประเทศ 

 



1. ความปลอดภยัในการท างาน 
2. การใช้วสัดอุยา่งประหยดั 
3. การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
4. ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 
5. ขัน้ตอนการท างาน 
6. ผลงานส าเร็จ 

ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองเป็นหลักฐาน 



แรงงานเข้ารับการฝึกอบรม/ศกึษา/ท างาน 

มี ทกัษะฝีมือ /วฒุิการศกึษา /ประสบการณ์ 

เข้ารับการทดสอบ 

ได้รับหนงัสือรับรอง 

เป็นผู้ มีมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงาน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



1. เตรียมความพร้อมของ สถานที่ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ วสัด ุข้อสอบ 
2. ประชมุเพ่ือเตรียมการจดัการทดสอบ และจดัแบง่หน้าที่ของผู้ทดสอบฯ 
3. ตรวจสอบผู้ เข้ารับการทดสอบฯ วา่เป็นบคุคลเดียวกบัหลกัฐานการสมคัร 
4. ชีแ้จงท าความเข้าใจเก่ียวกบัการทดสอบให้ผู้ เข้ารับการทดสอบได้ทราบ 
5. เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการทดสอบได้ซกัถาม 
6. จดัให้มีการทดลองใช้เคร่ืองจกัร / เคร่ืองมือ 
7. ให้สญัญาณเวลาเร่ิมการทดสอบ 

 



8. ประเมินผลระหวา่งท่ีผู้ เข้ารับการทดสอบได้ปฏิบตัิงาน 
9. ให้สญัญาณเตือนก่อนเวลาใกล้ครบก าหนด 
10. ตรวจผลงานที่ส าเร็จของผู้ เข้ารับการทดสอบ 
11. ควบคมุการทดสอบและพกัการทดสอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั หรือปอ้งกนั

การทจุริต 
12. แนะน าให้ผู้ ไมผ่า่นการทดสอบพฒันาทกัษะฝีมือในสว่นที่ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน เพ่ือให้เกิดการพฒันาฝีมือแรงงาน 
 



ตัวอย่างด้านหน้า 



ตัวอย่างด้านหลงั 



 นายจ้าง 
1. มีเคร่ืองมือวดัระดบัความสามารถของบคุคลากร 
2. สามารถวางแผนพฒันาบคุลากรในทิศทางที่ถกูต้องตามความต้องการ 

 ลูกจ้าง 
1. ทราบระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน 
2. สามารถปรับปรุงเพ่ือยกระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน 
3. สร้างโอกาสในการปรับค่าตอบแทนหรือต าแหน่งงานให้สงูขึน้ 

 ผู้บริโภค 
มัน่ใจได้วา่สนิค้าและบริการจากผู้ที่ผา่นมาตรฐานฝีมือแรงงานมีคณุภาพและความ
ปลอดภยั 
 
 



สถานประกอบกิจการท่ีใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสายการผลิตหรือการบริการ 
ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ10 



1. ความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส 
2. ความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ 
3. ไมป่ระพฤติให้เส่ือมเสียแก่ช่ือเสียงของตน และหน่วยงาน 
4. รักษาความลบัของข้อมลูสารสนเทศ 
5. ไมเ่รียกร้อง และรับอามิสสนิจ้าง รางวลั ของขวญั ของก านลั 
6. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตวัเองหรือผู้ อ่ืนไมว่า่โดยตรงหรือทางอ้อม 
7. ไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือบทบาทขดัแย้งกบัการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน 



1. ชา่งเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ชา่งไม้ก่อสร้าง 
3. ชา่งก่ออิฐ 
4. ชา่งฉาบปนู 
5. ชา่งอะลมูิเนียมก่อสร้าง 

    ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและลง
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว 6 สาขาอาชีพ รวมทัง้สิน้ 92 สาขา 

สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 

  6. ช่างหินขดั 
  7. ช่างฉาบยิปซมั 
  8. ชา่งติดตัง้ยิปซมั 
  9. ชา่งสีตกแตง่ 
10. ชา่งมงุหลงัคากระเบือ้งคอนกรีต 



1. ช่างเช่ือมแม็ก 
2. ช่างเช่ือมทิก 
3. ช่างประกอบท่อ 
4. ช่างหลอ่โลหะ (ช่างหลอ่หลอมโลหะ) 
5. ช่างหลอ่โลหะ (ช่างท าแบบหลอ่ทราย) 
6. ช่างหลอ่โลหะ (ช่างท าแบบหลอ่ถาวร) 
7. ช่างหลอ่โลหะ (ช่างท าแบบหลอ่ชนิดพิเศษ) 
8. ช่างหลอ่โลหะ (ช่างท าแบบหลอ่ขีฝึ้ง้) 
9. ช่างกลงึ 
10. ช่างควบคมุเคร่ืองกลงึ CNC 

11. ช่างควบคมุเคร่ือง WIRE CUT 

 

สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 
12. ช่างตรวจสอบเคร่ืองมือกล 
13. ช่างท าแม่พิมพ์พลาสติก 
14. ช่างท าแม่พิมพ์ป๊ัมโลหะ 
15. ช่างเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
16. ช่างซอ่มบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
17. ช่างท าแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 
18. ช่างเช่ือมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสงู 
19. ช่างระบบป๊ัมและวาล์ว 
20. ช่างระบบสง่ถ่ายก าลงั 
21. ช่างเช่ือมและตดัโลหะใต้น า้ด้วยไฟฟ้า 
 



1. ช่างซอ่มรถยนต์ 
2. ช่างซอ่มเคร่ืองยนต์ดีเซล 
3. ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ 
4. ช่างเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดเลก็ 
5. ช่างซอ่มรถแทรกเตอร์การเกษตร 
6. ช่างเคาะตวัถงัรถยนต์ 
 

สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล 

7. ช่างสีรถยนต์ 
8. ช่างควบคมุปัน้จัน่ชนิดหอสงู 
9. พนกังานควบคมุเคร่ืองจกัรรถตกัหน้าขดุหลงั 
10.พนกังานควบคมุเคร่ืองจกัรรถยกไฟฟ้า 
11.พนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะเพ่ือการ

ท่องเท่ียว (รถทวัร์) 
12.ช่างติดตัง้ศนูย์และถ่วงล้อรถยนต์ 
 



1. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
2. ช่างไฟฟ้าอตุสาหกรรม 
3. ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
4. ช่างไฟฟ้าการควบคมุทางอตุสาหกรรม 
5. ช่างเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์

ขนาดเลก็ 
6. ช่างเคร่ืองท าความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ 
7. ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ (โทรทศัน์) 
 

 

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ และคอมพวิเตอร์ 

8. ช่างโทรคมนาคม (เครือข่ายมีสาย) 
9. ช่างซอ่มไมโครคอมพิวเตอร์ 
10.ผู้ดแูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
11.นกัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซ)ี 
12. ช่างเคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้องสะอาด 
13. นกัออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
14. ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการ

สื่อสารดาวเทียม) 
 



1. ช่างเคร่ืองเรือนไม้ 
2. ช่างสีเคร่ืองเรือน 
3. ช่างบคุรุภณัฑ์ 
4. ช่างเคร่ืองประดบั (ประดบัอญัมณี) 
5. ช่างเคร่ืองประดบั (รูปพรรณ) 
6. ช่างเจียระไนพลอย 
7. ช่างกระเป๋า 

สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศลิป์ 

8. พนกังานควบคมุเคร่ืองถกัผ้าแนวเส้นยืน 
9. ช่างท าแบบตดัอตุสาหกรรม 
10.ช่างเย็บ 
11.ช่างตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี 
12. ช่างเทคโนโลยีจกัรอตุสาหกรรม และอปุกรณ์

ช่วยเย็บ 
13. ช่างจดัดอกไม้ 
14. ช่างเทคโนโลยีอปุกรณ์ช่วยเย็บอตุสาหกรรม 
 



1. ผู้ประกอบอาหารไทย 
2. พนกังานนวดไทย 
3. การเลีย้งดเูด็กปฐมวยั 
4. การดแูลผู้สงูอาย ุ
5. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปัปายะ (หตัถบ าบดั) 
6.นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปัปายะ (โภชนบ าบดั) 
7.นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปัปายะ (วารีบ าบดั) 
8.นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปัปายะ (สคุนธบ าบดั) 
 9. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (หตัถบ าบดั) 
10. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (โภชนบ าบดั) 
11. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (วารีบ าบดั) 
12. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (สคุนธบ าบดั) 
 
 

สาขาอาชีพภาคบริการ 

13. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม สปาตะวนัตก (หตัถบ าบดั) 
14. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม สปาตะวนัตก (โภชนบ าบดั) 
15. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม สปาตะวนัตก (วารีบ าบดั) 
16. นกัส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม สปาตะวนัตก (สคุนธบ าบดั) 
17. พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม 
18. ผู้ช่วยงานแม่บ้าน 
19. พนกังานต้อนรับส่วนหน้า 
20. ผู้ประกอบขนมอบ 
21. ผู้ประกอบขนมปัง 
 



 อตัราคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
หมายความวา่ อตัราคา่จ้างท่ีคณะกรรมการคา่จ้างก าหนดขึน้ในแตล่ะสาขา
อาชีพตามาตรฐานฝีมือ 

                    การก าหนดอตัราคา่จ้างเป็นมาตรการหนึง่ท่ีต้องการคุ้มครองแรงงานให้
ได้รับอตัราค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรม ซึ่งประเทศไทยได้มีการก าหนค่าจ้างขัน้
ต ่ามาตัง้แตปี่ 2516  

                    ต่อมาได้มีการประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรวม  22 สาขาอาชีพ
ในราชกิจจานเุบกษา โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแตว่นัที่ 1 เมษายน 2555 



อตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

หมายความว่า อตัราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างก าหนดขึน้ในแตล่ะสาขาอาชีพตามาตรฐานฝีมือ 

การก าหนดอัตราค่าจ้างเป็นมาตรการหนึ่งท่ีต้องการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ซึ่ง
ประเทศไทยได้มีการก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่ามาตัง้แต่ปี 2516  

ล่าสดุได้มีการประกาศอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบบัท่ี 4 ) เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 รวมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติท่ีประกาศอตัราค่าจ้างในราชกิจจานเุบกษาทัง้สิน้ 35 สาขาอาชีพ 



สาขาอาชีพ / สาขา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 

    1.1 ช่างสีรถยนต์ 400 465 530 

    1.2 ช่างซ่อมรถยนต์ 420 500 590 

    1.3 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 360 445 530 

2. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ 

    2.1 พนักงานนวดไทย 400 510 ไม่มี 

    2.2 ผู้ประกอบอาหารไทย 440 580 720 

    2.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก  
          (หัตถบ าบัด) 

490 650 ไม่ม ี



  

สาขาอาชีพ / สาขา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ 
   คอมพิวเตอร์  

    3.1ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 400 500 600 

    3.2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 400 500 600 

    3.3ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 400 500 600 

    3.4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 400 500 600 

    3.5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 400 500 ไม่มี 

4. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 

    4.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 460 530 670 

    4.2ช่างเชื่อมแม็ก 400 500 600 

    4.3 ช่างเชื่อมทิก 450 615 775 



สาขาอาชีพ / สาขา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

5. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 

    5.1 ช่างไม้ก่อสร้าง 385 495 605 

    5.2 ช่างก่ออิฐ 345 465 585 

    5.3 ช่างฉาบปูน 385 495 605 

    5.4 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 365 475 585 

6. กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ 

    6.1 ช่างเย็บ 320 370 500 

    6.2 ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) 400 550 750 

    6.3 ช่างเครื่องเรือนไม้ 335 385 435 

    6.4 ช่างบุครุภัณฑ์ 320 370 420 



สาขาอาชีพ / สาขา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 

    1.1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 360 445 530 

    1.2 ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก 360 445 530 

    1.3 ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ 340 400 ไม่มี 

2. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ 

    2.1 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก  
         (โภชนบ าบัด)  

615 815 ไม่มี 
 

    2.2 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก 
         (วารีบ าบัด) 

565 750 ไม่ม ี
 

    2.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก 
         (สุคนธบ าบัด) 

540 715 ไม่มี 
 



  

สาขาอาชีพ / สาขา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

4. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 

    4.1ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง 460 ไม่มี ไม่มี 

    4.2ช่างท าแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 480 ไม่มี ไม่มี  

    4.3 ช่างประกอบท่อ 400 ไม่มี ไม่ม ี

5. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 

    5.1 ช่างหินขัด 400 ไม่มี ไม่มี 

    5.2 ช่างฉาบยิบซัม 400 ไม่มี ไม่มี 

    5.3 ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต 400 510 620 

6. กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ 

    6.1 ช่างสีเครื่องเรือน 350 450 ไม่มี 


