
 
 
 

 
แผนการสอบ 

 สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น 

  กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น  
เร่ือง กำหนดการจัดสอบในประเทศไทยเพื่อประเมินคุณสมบัติเป็นแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศ
ญี่ปุ่น (Specified Skilled Workers) โดยจัดสอบทักษะอาชีพ 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขางานผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 2) สาขางานเกษตร และ 3) สาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร  
 

 กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงาน
ประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) เตรียมความพร้อมตนเองล่วงหน้า 
สำหรับสมัครสอบทักษะในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร
สอบได้ที่ https://sswm.go.jp/th/exam_f/examination_index.html และ https://ac.prometric-
jp.com/testlist/ssw/index.html  ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน/คนหางานพิจารณาไตร่ตรองการโฆษณา
ชักชวนและข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาส แสวงหาประโยชน์จาก
กระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ 
(แรงงานฝีมือ) ในประเทศไทย หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘ ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

https://sswm.go.jp/th/exam_f/examination_index.html


 
สาขางานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/ 

งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

 

หน่วยงานญี่ปุ่นที่รับผิดชอบ  กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม 

หน่วยงานจัดทดสอบ  Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. 
 
ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://sswm.go.jp/th/exam_f/examination_index.html 

กำหนดการจัดสอบ 
 

* วันที่จัดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ภาษาที่ใช้ในการทดสอบ 
 ภาษาไทย 
 

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 
 ประมาณ 520 บาท (2,000 เยน) 
 

คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 
 อายุ 17 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 

 

วิธีการทดสอบ  
       ข้อสอบกระดาษ  
 

ระดับการทดสอบ 
 เทียบเท่าระดับการสอบวัดระดับทักษะฝีมือระดับ 3 หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิค 2 
จะได้รับการยกเว้นการทดสอบทักษะเฉพาะ 1   
 
วิชาที่ทดสอบ 
 การทดสอบประเมินทักษะเฉพาะทางเทคนิคสำหรับภาคการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
การทดสอบข้อเขียน/การทดสอบปฏิบัติ เวลาทำแบบทดสอบ 60 นาที  
 1) ข้อเขียน 30 คำถาม (ต่อสาขาอาชีพ) 
                                                                                           /2) ข้อเขียน... 

วันที่ (ช่วงเวลา) สถานที่  จำนวนผู้เข้าสอบ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  

ที่อยู่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 
10250  

20 คน 
(ต่อสาขาอาชีพ) 
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 2) ข้อเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ  
   - การหล่อแบบ : 9 คำถาม  
 - การขึ้นรูป : 15 คำถาม  
 - การฉีดโลหะ : 30 คำถาม  
 - การกัดกลึง : 10 คำถาม 
 - การกดโลหะ : 10 คำถาม  
 - การแปรรูปเหล็ก : 10 คำถาม  
 - การแปรรูปแผ่นโลหะ : 15 คำถาม  
 - การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า : 7 คำถาม  
 - การชุบโลหะแบบจุ่มร้อน : 8 คำถาม 
 -  การเคลือบอะลูมิเนียม : 10 คำถาม  
 - การขัดผิวโลหะ : 20 คำถาม  
 - การตรวจเช็คเคร่ืองจักร : 10 คำถาม  
 - การบำรุงรักษาเคร่ืองจักร : 18 คำถาม  
 - การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : 12 คำถาม 
 - การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ประกอบเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน) : 13 คำถาม  
 - การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ประกอบหม้อแปลง) : 19 คำถาม  
 - การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ลวดพันเกลียวสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน) : 
    14 คำถาม  
 - การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ประกอบแผงควบคุม) : 20 คำถาม  
 - การประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า (ประกอบอุปกรณ์ควบคุมสวิตช์เกียร์) : 15 คำถาม  
 - การผลิตแผงวงจร : 5 คำถาม  
 - การหล่อพลาสติก : 15 คำถาม  
 - การทาสี : 10 คำถาม  
 - การบรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม : 10 คำถาม  

เกณฑ์การทดสอบผ่าน 
 จำนวน 18 ประเภทงาน (ยกเว้นงานเช่ือมโลหะ) 
 65 คะแนน ขึ้นไปในการทดสอบข้อเขียน 
 60 คะแนน ขึ้นไปในการทดสอบการปฏิบัติ 
 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อระบุตัวตนในการสอบ 
 เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ : หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่  
 
 

***************************** 
 
 



 
 
 
 
หน่วยงานญี่ปุ่นที่รับผิดชอบ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง 
 

หน่วยงานจัดทดสอบ องค์กรหอการค้าเกษตรแห่งชาติ  
 

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ac.prometric-jp.com/testlist/agriculture/index.html 
 

กำหนดการจัดสอบ  
 

วันที่ (ช่วงเวลา) สถานที่  จำนวน 
วันที่ 18 , 21 , 28 ธันวาคม 
2565 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
อาคารเกษมนครา อาคารที่ 2 ห้อง STN 
10988 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 

8 คน 
(ต่อเดือน) 

* วันที่จัดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

ภาษาที่ใช้ในการทดสอบ 
 ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม เนปาล มองโกเลีย จีน 
อุซเบก และอินเดีย (ศรีลังกา ทมิฬ ฮินดี) 
 

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 
ประมาณ 1,050 บาท (3,500 เยน) 

 

คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 
- อายุ 17 ปี ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร/ทดสอบ 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 

วิธีการทดสอบ  (แบบใช้คอมพิวเตอร์, แบบมีตัวเลือก, แบบเขียน, แบบทดสอบทักษะ, และอื่นๆ) 
     การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์  
            *การทดสอบภาคปฏิบัติดำเนินการโดยวิธีใช้คอมพิวเตอร์ 
       
ระดับการทดสอบ 

 หากเป็นชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การทำงานในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 3 ปีขึ้นไป   
คาดว่าจะสอบผ่านประมาณร้อยละ 70  

*เทียบเท่ากับระดับการสอบประเมินผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคด้านงานเกษตรกรรม (ระดับสูง) 
ในการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคด้านการเพาะปลูกพืชหรือการทำฟาร์มปศุสัตว์ 
 

                                                                                                            /วิชา... 

สาขางานเกษตร 



- 2 - 
 

วิชาที่ทดสอบ 
- แบบทดสอบประเมินทักษะการเกษตร 
- เวลา 60 นาที จำนวน 70 คำถาม (รวมคำถามที่ไม่ได้นำมาคิดเป็นคะแนน) 
1. การยืนยันและประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (แบบทดสอบความสามารถภาษาญี่ปุ่น) 

     - การทดสอบเชิงพรรณนา เชิงตัวเลข และแบบปรนัย พร้อมการฟังเสียง จำนวน 25 คำถาม 
2. ข้อสอบและแบบทดสอบทักษะการปฏิบัติ  
 - การทดสอบข้อผิดพลาดและปรนัย จำนวน 45 คำถาม 
 * การทดสอบภาคปฏิบัติดำเนินการโดยวิธีใช้คอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์การทดสอบผ่าน 
 - ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมในการทดสอบแต่ละครั้ง คะแนนสอบต้องมากกว่าเกณฑ์
คะแนนที่องค์กรหอการค้าเกษตรแห่งชาติกำหนดไว้ 
 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อระบุตัวตนในการสอบ 
 - พิมพ์ใบยืนยันที่ออกให้ขณะทำการจองผ่านเว็บไซต์ 
 - เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายใบหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ประจำตัวอ่ืนๆ 
 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หน่วยงานญี่ปุ่นที่รับผิดชอบ  กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง 

หน่วยงานจัดทดสอบ  องค์กรประเมินทักษะทางเทคนิคของแรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม
การบริการอาหาร (The Organization for Technical skill Assessment of Foreign workers 
in Food industry : OTAFF) 

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ac.prometric-jp.com/testlist/food_service/index.html 
กำหนดการจัดสอบ  
 

วันที่ (ช่วงเวลา) สถานที่ จำนวนผู้เข้าสอบ 
วันที่ 18 , 21 , 28 
ธันวาคม 2565 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  
อาคารเกษมนครา อาคารที่ 2 ห้อง STN 
10988 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ  

ประมาณ  
30 คน 

(ต่อเดือน) 

* วันที่จัดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ภาษาที่ใช้ในการทดสอบ 
 - ญี่ปุ่น 
  
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ  

ประมาณ 1,000 บาท (3,500 เยน) 
 

คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 
- อายุ 17 ปี ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร/ทดสอบ 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 

 

วิธีการทดสอบ  (แบบใช้คอมพิวเตอร์, แบบมีตัวเลือก, แบบเขียน, แบบทดสอบทักษะ, และอื่นๆ) 
     การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์  
 
ระดับการทดสอบ 
 คาดว่าแรงงานต่างชาติที่มีประสบการณ์การทำงานร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น 2 ปี  
จะสามารถสอบผ่านได้มากกว่าร้อยละ 50 โดยที่ไม่ต้องศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง 
 
                                                                                                            /วิชา... 
 
 

สาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร 
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วิชาที่ทดสอบ  
 ด้านสุขอนามัยอาหาร ด้านการเตรียมอาหารและการบริการลูกค้า 

 
 

เกณฑ์การทดสอบผ่าน 
 ร้อยละ 65 หรือมากกว่า 
 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อระบุตัวตนในการสอบ 
 - พิมพ์ใบยืนยันที่ออกให้ขณะทำการจองผ่านเว็บไซต์ 
 - เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายใบหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ประจำตัวอื่นๆ 
 
  
 
 

***************************** 
 
 
 
 


