ฝึ กอบรมช่ างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทางานเกีย่ วกับไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้ สอบผ่ าน การทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงานและได้ รับหนังสื อรับรอง (License) ตามกฎหมายฉบับใหม่ ล่าสุ ดมีผลบังคับใช้
๒๕๕๙
เนื่องด้วยกฎหมายแรงงานกาหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นอาชีพอันตรายต่อสาธารณะเป็ นอาชี พที่มี
ความเสี่ ยงสู งเช่ น งานติดตั้งท่อสายไฟฟ้ า งานต่อตัวนา การตรวจสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ า งานต่ อตัวนาแบบ
ต่ างๆ งานใช้อุ ปกรณ์ป้องกันกระแสเกิ น งานนั้ นๆ ก็มีโอกาสส่ งผลกระทบต่ อชี วิตคนและทรั พ ย์ สิ นสาธารณะ
ได้ ดังนั้น
จึงต้ องมีหนังสื อรับรองความรู้ ความสามารถ และต้องมีการทดสอบ และวัดระดับความรู ้ความสามารถของ
ช่าง ผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามที่กฎหมายแรงงานได้กาหนดไว้ เพราะลักษณะงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้ าหากรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ก็
อาจมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินได้
ถ้ าไม่ มีหนังสื อรับรองฉบับนี้ จะผิดกฎหมาย มีโทษปรับนายจ้าง 30,000 บาท ปรับผูป้ ฏิบตั ิงาน 5,000 บาท
ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นี้ ดังนั้นผูป้ ระกอบอาชีพหรื อทางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ า
ดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองก่อนวันที่กฎหมายบังคับ เพือ่ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
แรงงาน โดยทางสมาคมเคเบิ้ลลิ่ งไทย ได้จดั ฝึ ก อบรมหลักสู ตร ฝึ กอบรม ช่ างไฟฟ้ า / วิศวกรและผู้ ที่ ทางาน
เกี่ ยวกับ ไฟฟ้ าภายในอาคารเพื่ อทดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงาน และขอรั บหนั ง สื อ รั บ รองฯ ขึ้น เพื่อ ให้ผูท้ ี่ มี
คุณสมบัติตามด้านล่าง ฝึ กอบรมตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อความปลอดภัยและคุม้ ครองป้ องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะต่อไปได้ ณ. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (ใต้)

เนือ้ หาการฝึ กอบรมช่ างไฟฟ้า / วิศวกร : 1 วัน 8 ชั่วโมง

กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม

กาหนดการเปิ ดการฝึ กอบรม
ศู นย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี (ใต้ )
รอบ

รอบที่ 9
รอบที่ 10
รอบที่ 11
รอบที่ 12

วันที่

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

ฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพือ่ ทดสอบ

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

สอบทฤษฎีและปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

ฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพือ่ ทดสอบ

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560

สอบทฤษฎีและปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

ฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพือ่ ทดสอบ

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560

สอบทฤษฎีและปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

ฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพือ่ ทดสอบ

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560

สอบทฤษฎีและปฏิบัติ

ลักษณะการทดสอบ
การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน จะแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ภาค คือ
1. ภาคความรู ้ เป็ นการทดสอบความรู ้พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงานที่จาเป็ น ลักษณะของข้อทดสอบ จะเป็ นปรนัย
4 ตัวเลือก จานวนข้อทดสอบประมาณ 50 - 100 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 1- 1.30 ชัว่ โมง คะแนนคิดเป็ นร้อยละ
20 – 30 ขึ้นอยูก่ บั หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ
2. ภาคความสามารถ เป็ นการทดสอบทักษะ ความชานาญงาน รวมถึงทัศนคติในการทางานที่ดี ลักษณะของ
ข้อทดสอบจะเป็ นการทดสอบการปฏิบตั ิงานจริ งตามแบบและเวลาที่กาหนด ใช้เวลาประมาณ 4 – 6 ชัว่ โมง
คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 70 – 80 ขึ้นอยูก่ บั หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ

เกณฑ์ การทดสอบ
ผูเ้ ข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดของแต่
ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่าคะแนนที่กาหนดไว้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ ซึ่งโดยปกติจะอยูท่ ี่ร้อยละ 70

คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารับการทดสอบ
1. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ
2. มีประสบการณ์การทางานหรื อประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่จะทดสอบ
3. ผ่านการฝึ กฝี มือแรงงานหรื อฝึ กอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึ กหรื อปฏิบตั ิงานในกิจการในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
4. เป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. กรณี ตอ้ งการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น จะต้อ งมี ประสบการณ์ การทางาน หรื อ ประกอบอาชี พ หรื อ ได้
คะแนนรวมในสาขาอาชีพและระดับที่เคยทดสอบผ่านมาแล้ว ตามที่คณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือ
แรงงานประกาศกาหนด

หลักฐานการสมัครสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบสมัครการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
ใบสมัครการทดสอบฝี มือแรงงาน (กรณี ผสู ้ มัครต้องการเข้ารับการทดสอบมือแรงงาน)
รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป (พื้นหลังสีขาวถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาและหมวก)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาวุฒิการศึกษา 1ชุด (ถ้ามี)
หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานหรื อการประกอบอาชีพ 1ชุด
ช่ อ งทางการชาระเงิ น
ธนาคารธนชาต สาขาบางแค (ออมทรัพย์) ชื่อบัญชี สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
เลขที่บญั ชี 226-2-53131-0
ค่าธรรมเนียมการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี / และทดสอบภาคปฏิบัติ
1. อบรมพร้อมสอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ
3,500 บาท / คน
2. สอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ
1,000 บาท / คน
- ค่าธรรมเนียมการสอบ
500 บาท / คน
รวม
1,500 บาท / คน

**หมายเหตุ**
เมื่อโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาส่งใบ Pay-in พร้อมชื่อและที่อยูส่ าหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
มาที่ Line ID: 095-702-6241 หรื อ E-Mail: thaitraining.tca@gmail.com
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม: สมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น.- 17.00 น.) โทร: 095-702-6241
Line ID: 095-702-6241 หรื อ http://www.thaicabling.org/ E-Mail: thaitraining.tca@gmail.com

สถานทีจ่ ดั ฝึ กอบรมและทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (ใต้) อาคาร RUS8 ชั้น 3

