
ตุลาคม 2565



1. ภาพรวมของระบบบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ (สาขาการผลติทีเ่กีย่วกบัการ

แปรรูปวสัดุ, เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม, ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล)

2. ล าดบัข ัน้ตอนจนกระท ัง่เขา้ท างานเป็นชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

3. รายละเอยีดการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ

4. รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่สอบถาม



*ส าหรบัผูท้ีส่ าเรจ็การฝึกงานดา้นเทคนิคประเภท 2 ไดด้ว้ยด ีจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้รบัการสอบทกัษะ
และการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่น โดยถอืวา่มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรฐานทัง้ทกัษะฝีมอืและความสามารถทางภาษาญีปุ่่นทีจ่ าเป็น

1. ภาพรวมของระบบบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ 
(สาขาการผลติทีเ่กีย่วกบัการแปรรูปวสัด,ุ เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม, ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล)

สาขา

การตรวจสอบมาตรฐาน
ของบุคลากรตา่งชาติ

เร ือ่งส าคญัอืน่ ๆ

การสอบทกัษะ การสอบภาษาญีปุ่่น
ประเภทงานที่

ชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะ
เฉพาะสามารถท างานได้

เง่ือนไขหรอือืน่ ๆ ที่
ตอ้งปฏบิตัเิป็นพเิศษ
ตอ่องคก์รรบั ฯลฯ

รูปแบบการ
จา้งงาน

สาขาการผลติที่
เกีย่วกบัการแปรรูป
วสัดุ, เคร ือ่งจกัร
อตุสาหกรรม, 

ไฟฟ้า 
อเิล็กทรอนิกส ์และ

ขอ้มูล

สาขาการผลติ
การสอบประเมนิ
ทกัษะเฉพาะ
ประเภท 1

① การสอบพืน้ฐาน
ภาษาญีปุ่่นของเจแปน
ฟาวนเ์ดช ัน่ (JFT-Basic)
② การสอบวดัระดบั
ภาษาญีปุ่่น (ต ัง้แต ่N4 ขึน้
ไป)
③ การสอบอืน่ ๆ ทีไ่ด ้
มาตรฐานเทยีบเท่า A2 ขึน้
ไปใน “กรอบอา้งองิส าหรบั
การศกึษาภาษาญีปุ่่น”

ทัง้หมด 3 ประเภทงาน
ไดแ้ก ่
① งานแปรรูปโลหะและ
เครือ่งจกัร
② งานประกอบอปุกรณไ์ฟฟ้า
และอเิล็กทรอนิกส ์
③ งานจดัการผวิโลหะ

การเขา้รว่มใน 
"งานประชมุหรอืงาน
ประสานงานในการรบั
บุคลากรตา่งชาตทิีม่ี
ทกัษะเฉพาะใน
อตุสาหกรรมการผลติ" 
และใหค้วามรว่มมอืใน
การเกบ็ขอ้มูล วเิคราะห ์
ฯลฯ

โดยตรง

3

กรุณาตรวจสอบขอ้มูลล่าสุดในเวบ็ท่า



คดัมาจาก "นโยบายเกีย่วกบัการด าเนินการของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานภาพการพ านกัทกัษะเฉพาะทาง (มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2565)"

1-2. ประเภทงานทีช่าวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะใน 3 สาขาการผลติสามารถท างานได ้(1/3)

[งานแปรรูปโลหะและเคร่ืองจักร]
◇ค าจ ากัดความของหมวดหมู่

ท าความเข้าใจตามค าส่ังของผู้ส่ังงานหรือใช้ดุลยพนิิจของตน ปฏบิตังิานในกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑว์ัสดุแปรรูป 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

◇สาขาอาชีพทีจ่ัดอยู่ในกลุ่มนี้

งานหล่อ งานขึน้รูป งานฉีดโลหะ งานกดักลงึ
งานแปรรูป
กดโลหะ

งานแปรรูป
เหล็ก

งานแปรรูป
แผ่นโลหะ

งานขดัผวิ
โลหะ

งานตรวจสอบ
เครือ่งจกัร

งานบ ารุงรกัษา
เคร ือ่งจกัร

งานประกอบ
อปุกรณ์
ไฟฟ้า

งานขึน้รูป
พลาสตกิ

งานทาสี งานเชือ่ม
งานบรรจุ
หบีหอ่
อตุสาหกรรม



คดัมาจาก "นโยบายเกีย่วกบัการด าเนินการของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานภาพการพ านกัทกัษะเฉพาะทาง (มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2565)"

งานกดักลงึ
งานขดัผวิ
โลหะ

งานตรวจสอบ
เคร ือ่งจกัร

งานบ ารุง
รกัษา
เคร ือ่งจกัร

งานประกอบ
อปุกรณ์
อเิล็กทรอนิกส ์

งานประกอบ
อปุกรณ์
ไฟฟ้า

งานผลติ
แผงวงจร
พมิพ ์

งานขึน้รูป
พลาสตกิ

งานบรรจุ
หบีหอ่
อตุสาหกรรม

[งานประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส]์
◇ค าจ ากัดความของหมวดหมู่

ท าความเข้าใจตามค าส่ังของผู้ส่ังงานหรือใช้ดุลยพนิิจของตน ปฏบิตังิานในกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบ
อุปกรณไ์ฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส ์ฯลฯ

◇สาขาอาชีพทีจ่ัดอยู่ในกลุ่มนี้

1-2. ประเภทงานทีช่าวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะใน 3 สาขาการผลติสามารถท างานได ้(2/3)



คดัมาจาก "นโยบายเกีย่วกบัการด าเนินการของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานภาพการพ านกัทกัษะเฉพาะทาง (มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2565)"

งานชบุโลหะ งานเคลอืบอลูมเินียม

[งานจัดการผิวโลหะ]
◇ค าจ ากัดความของหมวดหมู่

ท าความเข้าใจตามค าส่ังของผู้ส่ังงานหรือใช้ดุลยพนิิจของตน ปฏบิตังิานจัดการผิวโลหะ ฯลฯ

◇สาขาอาชีพทีจ่ัดอยู่ในกลุ่มนี้

1-2. ประเภทงานทีช่าวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะใน 3 สาขาการผลติสามารถท างานได ้(3/3)



(ขอ้มูลอา้งองิ) 
การจดัประเภทอตุสาหกรรมมาตรฐานของญีปุ่่นส าหรบัสถานประกอบการทีส่ามารถรบัในสาขาการผลติ

7

(อา้งองิ 1) ประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะและเอกสารรวมประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาเฉพาะ 
(แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งในการแจง้เตอืน) (กระทรวงยุตธิรรม)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

(อา้งองิ 2) การจดัประเภทอตุสาหกรรมมาตรฐานของญีปุ่่น (แกไ้ขในเดอืนตลุาคม 2556) (ประเภทหลกั E อตุสาหกรรมการผลติ) 
(กระทรวงกจิการภายในและการสือ่สาร)
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#e

2194 อตุสาหกรรมการผลติแม่พมิพ ์(รวมไสแ้บบ)

225 อตุสาหกรรมการผลติและแปรรปูวสัดเุหล็ก

235
อตุสาหกรรมการผลติและแปรรปู
วสัดโุลหะทีไ่ม่ใชเ่หล็ก

2424 อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งมอืส าหรบัปฏบิตังิาน

2431
อตุสาหกรรมการผลติอปุกรณเ์สรมิ
ส าหรบังานวางท่อ (ไม่รวมวาลว์และหวักอ๊ก)

245 อตุสาหกรรมการผลติและแปรรปูวสัดโุลหะ

2465 อตุสาหกรรมการอบชบุโลหะดว้ยความรอ้น

2534 อตุสาหกรรมการผลติเตาเผาอตุสาหกรรม

2592 อตุสาหกรรมการผลติวาลว์และอปุกรณเ์สรมิ

2651 อตุสาหกรรมการผลติอปุกรณง์านหล่อ

2691
อตุสาหกรรมการผลติแม่พมิพส์ าหรบัโลหะ 
ช ิน้ส่วน และอปุกรณเ์สรมิ

2692
อตุสาหกรรมการผลติแม่พมิพ ์
ส าหรบัวสัดทุีไ่ม่ใชโ่ลหะ ช ิน้ส่วน และอปุกรณเ์สรมิ

2929
อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัรและอปุกรณไ์ฟฟ้า
ส าหรบัอตุสาหกรรมอืน่ ๆ 
(รวมถงึส าหรบัรถยนตแ์ละเรอื)

3295
อตุสาหกรรมการผลติโมเดลจ าลองส าหรบั
อตุสาหกรรม

2422 อตุสาหกรรมการผลติใบมดีเครือ่งจกัร

248
อตุสาหกรรมการผลติสลกัเกลยีว น็อต หมุดย า้ สกรเูคร ือ่งจกัร ตะปเูกลยีว 
ฯลฯ

25
อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัรและอปุกรณส์ าหรบังานทัว่ไป (แตไ่ม่รวม 
2591 อตุสาหกรรมการผลติอปุกรณด์บัเพลงิและเคร ือ่งดบัเพลงิ และชนิด
งานทีถ่กูระบวุ่าเขา้ข่ายอยู่ในสาขาอตุสาหกรรมแปรรปูวสัด)ุ

26
อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัรและอปุกรณส์ าหรบัการผลติ (แตไ่ม่รวม
ชนิดงานทีถ่กูระบุวา่เขา้ข่ายอยู่ในสาขาอตุสาหกรรมแปรรปูวสัด)ุ

270
สถานประกอบการธรุกจิทีด่ าเนินการจดัการดแูลและกจิกรรมเสรมิดา้น
เศรษฐกจิ (27 อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัรและอปุกรณเ์ชงิพาณิชย)์

271 อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัรและอปุกรณส์ าหรบัส านักงาน

272 อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัรและอปุกรณส์ าหรบัการบรกิารและบนัเทงิ

273
อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งมอืวดัปรมิาณ เคร ือ่งมอืวดั เคร ือ่งมอืวเิคราะห ์
เคร ือ่งทดสอบ เคร ือ่งจกัรและอปุกรณต์รวจวดัปรมิาณ และเคร ือ่งจกัรและ
อปุกรณท์างฟิสกิสแ์ละเคมี

275 อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัรและอปุกรณเ์ชงิออปตคิลั และเลนส ์

28
อตุสาหกรรมการผลติชิน้ส่วน 
อปุกรณ ์และวงจร
อเิล็กทรอนิกส ์

29

อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัร
และอปุกรณไ์ฟฟ้า
(แตไ่ม่รวม 2922 อตุสาหกรรม
การผลติชิน้ส่วนไฟฟ้าของ
เคร ือ่งยนตส์นัดาปภายใน และชนิด
งานทีถ่กูระบวุ่าเขา้ข่ายอยู่ในสาขา
อตุสาหกรรมแปรรปูวสัด)ุ

30
อตุสาหกรรมการผลติเคร ือ่งจกัร
และอปุกรณส์ือ่สารสารสนเทศ

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#e


1. ภาพรวมของระบบบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ (สาขาการผลติทีเ่กีย่วกบั

การแปรรูปวสัด,ุ เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม, ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล)

2. ล าดบัข ัน้ตอนจนกระท ัง่เขา้ท างานเป็นชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

3. รายละเอยีดการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ

4. รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่สอบถาม



ล าดบัข ัน้ตอนจนกระท ัง่เร ิม่เขา้ท างาน

9เร ิม่เขา้ท างานในองคก์รรบั

[การท าสญัญาจา้งงานกบัองคก์รรบั] การปฐมนิเทศ ฯลฯ โดยองคก์รรบั ฯลฯ, การเขา้รบัการตรวจสุขภาพ

ชาวตา่งชาตทิีอ่าศยัอยู่ในประเทศญีปุ่่น
(ผูพ้ านกัอาศยัระยะกลางถงึระยะยาว)

ชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาญีปุ่่นจากตา่งประเทศ

ส านกังาน
ทางการทูต

ใน
ตา่งประเทศ ออกวซีา่

<การสอบทกัษะ>
・ การสอบทีร่องรบัตามประเภทงานในสาขาอตุสาหกรรมเฉพาะ

<การสอบภาษาญีปุ่่น>
・ การสอบพืน้ฐานภาษาญีปุ่่นของ

เจแปนฟาวนเ์ดช ัน่ (JFT-Basic)
(เจแปนฟาวนเ์ดช ัน่)

หรอื
・ การสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่น (ต ัง้แต่ N4 ขึน้ไป)

(เจแปนฟาวนเ์ดช ัน่ / สมาคมสนบัสนุนการศกึษานานาชาตแิหง่
ประเทศญีปุ่่น (Japan Educational Exchanges and Services))
ฯลฯ

ยกเวน้การสอบ 
(ทกัษะ / ภาษาญีปุ่่น)

สอบผ่านในตา่งประเทศ
(ทกัษะ / ภาษาญีปุ่่น)

ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่

เดนิทางเขา้ญีปุ่่น

ยืน่ค ารอ้งขอใบรบัรองสถานภาพพ านกั ยืน่ค ารอ้งขออนุญาตเปลีย่นสถานภาพพ านกั

* ยืน่ค ารอ้งแทนโดยเจา้หน้าทีข่ององคก์รรบั ฯลฯ

* ยืน่ใบรบัรองสถานภาพพ านกัทีอ่งคก์รรบัสง่มา
ตอ่ส านกังานทางการทูตในตา่งประเทศ

* โดยหลกัเกณฑแ์ลว้ตอ้งยืน่ค ารอ้งเอง

ตรวจสอบ

สง่ใบรบัรองสถานภาพพ านกัไปยงัองคก์รรบั

ตรวจสอบ

ออกบตัรประจ าตวัผูพ้ านกั (ไซรวิการด์)

ออกบตัรประจ าตวัผูพ้ านกั 
(ไซรวิการด์)

* อาจมกีารออกใหภ้ายหลงั

ตรวจสอบ

ชาวตา่งชาตทิีส่ าเรจ็
การฝึกงานดา้นเทคนิค
ประเภท 2 ไดด้ว้ยดี

ชาวตา่งชาตริายใหม่
ทีม่กี าหนดเดนิทางเขา้ญีปุ่่น นกัเรยีนตา่งชาต ิฯลฯ

ชาวตา่งชาตทิีส่ าเรจ็การฝึกงาน
ดา้นเทคนิคประเภท 2 ไดด้ว้ยดี

สมคัรงานทางตรง / ประสานงานโดยผูป้ระกอบการจดัหางานเอกชน สมคัรงานทางตรง / ประสานงานโดยผูป้ระกอบการจดัหางานเอกชนหรอื Hello Work

ยกเวน้การสอบ
(ทกัษะ / ภาษาญีปุ่่น)

สอบผ่าน
(ทกัษะ / ภาษาญีปุ่่น)

ยืน่ค ารอ้งขอใบรบัรองสถานภาพพ านกั ยืน่ค ารอ้งขออนุญาตเปลีย่นสถานภาพพ านกั

ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงสว่นภูมภิาค

[เง่ือนไขส าหรบัชาวตา่งชาต]ิ
⚫ ตอ้งมอีายุต ัง้แต ่18 ปีขึน้ไป
⚫ ผ่านการสอบทกัษะและการสอบภาษาญีปุ่่น (ชาวตา่งชาตทิีส่ าเรจ็การฝึกงานดา้น

เทคนิคประเภท 2 ดว้ยด ีจะไดร้บัการยกเวน้)
⚫ ตอ้งไม่ไดพ้ านกัอยู่ดว้ยคุณสมบตัทิกัษะเฉพาะประเภท 1 รวมเป็นระยะเวลาถงึ 5 ปีหรอื

มากกวา่นัน้
⚫ ตอ้งไม่มกีารถูกเรยีกเกบ็เงินประกนั หรอืตอ้งไม่ท าสญัญาทีม่กีารก าหนดคา่ปรบั
⚫ กรณีทีเ่ป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยเอง จะตอ้งท าความเขา้ใจรายละเอยีดใหด้ี

ฯลฯ

[หลงัจากเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่น (หรอืหลงัจากเปลีย่น
สถานภาพพ านกั) จะตอ้งรบีด าเนินการโดยไม่ชกัชา้]
⚫ เขา้รบัการปฐมนิเทศเร ือ่งชวีติประจ าวนัทีจ่ดัโดย

องคก์รรบั
⚫ ขึน้ทะเบยีนผูอ้ยู่อาศยั ณ ทีท่ าการปกครองทีอ่าศยั

อยู่
⚫ เปิดบญัชธีนาคารส าหรบัรบัเงินเดอืน
⚫ หาทีอ่ยู่อาศยั

ฯลฯ



1. ภาพรวมของระบบบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ (สาขาการผลติทีเ่กีย่วกบั

การแปรรูปวสัด,ุ เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม, ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล)

2. ล าดบัข ัน้ตอนจนกระท ัง่เขา้ท างานเป็นชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

3. รายละเอยีดการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ

4. รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่สอบถาม



ในเดอืนตุลาคม 2565 จะมกีารสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติดงัตอ่ไปนี้ (1/2)

3. ภาพรวมของการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ

ประเภทการสอบ

⚫ 18 ประเภทงาน (ยกเวน้งานเชือ่ม)
งานหล่อ งานขึน้รูป งานฉีดโลหะ งานกดักลงึ งานแปรรูปกดโลหะ งานแปรรูปเหล็ก
งานแปรรูปแผ่นโลหะ งานชบุโลหะ งานเคลอืบอลูมเินียม งานขดัผวิโลหะ งาน
ตรวจสอบเครือ่งจกัร งานบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร งานประกอบอปุกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์
งานประกอบอปุกรณไ์ฟฟ้า งานผลติแผงวงจรพมิพ ์งานขึน้รูปพลาสตกิ งานทาสี
งานบรรจุหบีหอ่อตุสาหกรรม

⚫ งานเชือ่ม

วนัทีแ่ละ
สถานทีส่อบ

⚫ จะมขีอ้มูลอปัเดตบนเวบ็ท่า เมือ่มกีารก าหนดวนัทีแ่ละสถานทีส่อบแลว้
https://www.sswm.go.jp/th/exam_f/

เวลาสอบ ⚫ ภาคทฤษฎ ี60 นาท ีภาคปฏบิตั ิ60 นาที ⚫ ภาคทฤษฎ ี60 นาท ีภาคปฏบิตั ิ60-90 นาที

จ านวนทีร่บั ⚫ สนามสอบละ 20 คนในแตล่ะประเภทการสอบ ⚫ สนามสอบละ 20 คน

วธิกีารจดัสอบ
⚫ การสอบแบบ CBT หรอืแบบกระดาษขอ้สอบ

(ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั)ิ
⚫ การสอบแบบกระดาษขอ้สอบ (ภาคทฤษฎ)ี
⚫ การปฏบิตังิาน เชน่ การผลติ ฯลฯ (ภาคปฏบิตั)ิ

เกณฑก์ารสอบผ่าน
⚫ ขอ้สอบทฤษฎ ี: ตอบถูกต ัง้แตร่อ้ยละ 65 ขึน้ไป
⚫ การสอบภาคปฏบิตั ิ: ตอบถูกต ัง้แตร่อ้ยละ 60 ขึน้ไป

⚫ ขอ้สอบทฤษฎ ี: ตอบถูกต ัง้แตร่อ้ยละ 65 ขึน้ไป
⚫ การสอบภาคปฏบิตั ิ: การปฏบิตังิานเชือ่มดว้ย
มอืจะตดัสนิตามมาตรฐาน JIS Z 3801 ส่วน
การปฏบิตังิานเชือ่มกึง่อตัโนมตัจิะตดัสนิตาม
มาตรฐาน JIS Z 3841
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https://www.sswm.go.jp/th/exam_f/


ภาษา ⚫ ภาษาทอ้งถิน่

ระดบัการสอบ

⚫ ก าหนดมาตรฐานอยู่ในระดบัการสอบวดัระดบัทกัษะฝีมอืระดบั 3 ทีผู่ส้ าเรจ็การฝึกงาน

ดา้นเทคนิคประเภท 2 ทีไ่ดร้บัการยกเวน้การสอบทกัษะเฉพาะประเภท 1 เขา้สอบ

* จะมตีวัอย่างขอ้สอบโพสตอ์ยู่บนเวบ็ท่าดว้ย ดู "ตวัอย่างขอ้สอบ" ทีอ่ยู่ดา้นล่างซา้ยของหน้า

คุณสมบตักิารสอบ
⚫ โดยหลกัเกณฑแ์ลว้ จะตอ้งเป็นชาวตา่งชาตทิีม่อีายุต ัง้แต ่17 ปีบรบูิรณข์ึน้ไปในวนัสอบ 
และเป็นผูท้ีม่คีวามต ัง้ใจจะท างานในประเทศญีปุ่่นหากสอบผ่าน

การสมคัร
⚫ เมือ่มกีารก าหนดการสอบแลว้ จะเร ิม่สมคัรไดท้ี่
เวบ็ท่า (https://www.sswm.go.jp/th/exam_f/ )

คา่ธรรมเนียมการสอบ
คา่ธรรมเนียมการออก
ใบรบัรองการสอบผ่าน

ประเภทงานทัง้หมดรวมทัง้งานเชือ่ม

⚫ คา่ธรรมเนียมการสอบ : * ประมาณ 2,000 เยนญีปุ่่น (ช าระเป็นสกุลเงินทอ้งถิน่)

* ขณะนีจ้ะยงัไม่เกบ็คา่ธรรมเนียมการออกใบรบัรองการสอบผา่น

วธิกีารแจง้ผลการสอบ ⚫ หน่วยงานทีจ่ดัสอบจะแจง้ผลการสอบใหผู้เ้ขา้สอบทุกคนภายใน 3 เดอืนหลงัการสอบ

12

ในเดอืนตุลาคม 2565 จะมกีารสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติดงัตอ่ไปนี้ (2/2)

3. ภาพรวมของการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ

https://www.sswm.go.jp/th/exam_f/


เป็นค าถามใหเ้ลอืกวา่เนือ้หาของค าถามถูก (O) หรอืผดิ (×)

ส าหรบัประเภทงานอืน่ ๆ กเ็ชน่กนั กรุณาดูตวัอย่างขอ้สอบจาก URL ของเวบ็ท่าดา้นล่าง

(ลงิก ์ : https://www.sswm.go.jp/th/exam_f/examination.html)

3. รายละเอยีดขอ้สอบของการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ 
(ขอ้สอบทฤษฎ)ี
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ภาพตวัอย่างการสอบทฤษฎี

ตวัอย่างขอ้สอบ ฝ่ายงานผลติแผงวงจรพมิพ ์ ตวัอย่างขอ้สอบ ฝ่ายงานทาสี



⚫ ประเภทงาน 18 ประเภทยกเวน้งานเชือ่ม เป็นขอ้สอบทีใ่หอ้า่นเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุและการปฏบิตังิานจรงิแลว้ใหเ้ลอืกค าตอบทีถู่ก

⚫ งานเชือ่มจะเป็นการสอบทีใ่หป้ฏบิตังิานตามค าส ัง่ของกรรมการสอบ

3. รายละเอยีดขอ้สอบของการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ 
(การสอบภาคปฏบิตั)ิ
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ภาพตวัอย่างการสอบภาคปฏบิตัปิระเภทงาน 18 ประเภท

ยกเวน้งานเชือ่ม

ตวัอย่างขอ้สอบ ฝ่ายงานบรรจุหบีหอ่อตุสาหกรรม บรรยากาศการสอบปฏบิตั ิฝ่ายงานเชือ่ม

ภาพตวัอย่างการสอบภาคปฏบิตัปิระเภทงานเชือ่ม



ส าหรบัการสอบภาษาญีปุ่่นนัน้ กรุณาเขา้รบัการสอบตา่งหากดงัตอ่ไปนี้
แตก่รณีทีส่ าเรจ็การฝึกงานดา้นเทคนิคประเภท 2 ไดด้ว้ยด ีจะไดร้บัการยกเวน้การสอบภาษาญีปุ่่น

(อา้งองิ) การสอบภาษาญีปุ่่น

ระดบัความสามารถ
ทางภาษาญีปุ่่น

⚫ โดยพืน้ฐานแลว้ ตอ้งสามารถสนทนาในชวีติประจ าวนัไดใ้นระดบัหน่ึง โดยอยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็นอปุสรรคตอ่
การด าเนินชวีติประจ าวนั และมคีวามสามารถภาษาญีปุ่่นทีจ่ าเป็นในการท างาน

การสอบ
(การสอบใน
ชอ่งขวามอื

อย่างใดอย่างหน่ึง)

① ผ่านการสอบพืน้ฐานภาษาญีปุ่่นของเจแปนฟาวนเ์ดช ัน่ (JFT-Basic)
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html

② สอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่นไดร้ะดบัต ัง้แต ่N4 ขึน้ไป https://www.jlpt.jp/

③ การสอบอืน่ ๆ ทีไ่ดม้าตรฐานเทยีบเท่า A2 ขึน้ไปใน “กรอบอา้งองิส าหรบัการศกึษาภาษาญีปุ่่น”
กรอบอา้งองิส าหรบัการศกึษาภาษาญีปุ่่น

※ แมจ้ะสอบผา่นการสอบวดัความสามารถภาษาญีปุ่่นทีอ่ยู่นอกเหนือจากขา้งตน้แลว้กต็าม 
แตจ่ะไม่สามารถน ามาใชเ้พือ่พสูิจนค์วามสามารถภาษาญีปุ่่นตามทีร่ะบบบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะตอ้งการ

กรณีการยกเวน้
⚫ แตห่ากส าเรจ็การฝึกงานดา้นเทคนิคประเภท 2 ดว้ยดใีนสาขาการผลติหรอืสาขาอาชพี/งานอืน่ ๆ 
กจ็ะไดร้บัการยกเวน้การสอบภาษาญีปุ่่น
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https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html
https://www.jlpt.jp/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93476801_01.pdf


1. ภาพรวมของระบบบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ (สาขาการผลติทีเ่กีย่วกบั

การแปรรูปวสัดุ, เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม, ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล)

2. ล าดบัข ัน้ตอนจนกระท ัง่เขา้ท างานเป็นชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

3. รายละเอยีดการสอบประเมนิทกัษะเฉพาะประเภท 1 ในสาขาการผลติ

4. รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่สอบถาม



รายละเอยีดเกีย่วกบัชอ่งทางใหค้ าปรกึษาในเร ือ่งสาขาการผลติ

โทรศพัท ์: +81-3-6838-0058

+81-50-2018-6773 (ท่านทีต่อ้งการตดิตอ่เป็นภาษาอืน่ทีไ่ม่ใชภ่าษาญีปุ่่น)

อเีมล : seizou_tokuteiginou@injestar.co.jp
รองรบัภาษาญีปุ่่น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาเวยีดนาม ภาษาอนิโดนีเซยี และภาษาไทย

ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ
ในอตุสาหกรรมการผลติส าหรบับุคลากรตา่งชาต ิ
ศูนยบ์รกิารนานาภาษา

เวบ็ท่า https://www.sswm.go.jp/th/

mailto:seizou_tokuteiginou@injestar.co.jp



