สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดให้บริการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน โดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และ 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 กาหนดให้สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องมีการสอบเพื่อขอใบอนุญาตในการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้ น ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทางานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวง
แรงงานก าหนด ซึ่ งผู้ ที่ ผ่ า นการทดสอบจะได้ รั บ หนั งสื อ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานแรงงาน ซึ่ ง ออกโดย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว ต้องเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความความสามารถ
(สอบสัมภาษณ์) เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าต่อไป
โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ ดังนี้
1. การฝึกอบรม 2 วัน (ทฤษฎี 1 วัน/ปฏิบัติ 1 วัน) หลักสูตร : การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
2. ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน
3. ดาเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ 1 วัน (สอบสัมภาษณ์) ประมาณ 15-20 นาที / คน

โดยทางศูนย์ฯ จะเปิดฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้
ความสามารถ เดือนละ 1 รุ่น รุ่นละ 40 ท่าน
อัตราค่าลงทะเบียนมีดังนี้
- การฝึกอบรม 2 วัน (ทฤษฎี+ปฏิบัติ) 2,300.- บาท
(จานวน 18 ชั่วโมง หลังจบการฝึกอบรมจะมีวุฒิบัตรมอบให้ )
- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1 วัน 1,000.- บาท
รวม 3 วัน 3,300.- บาท
** ทางหน่วยงานสามารถนาใบเสร็จรับเงินค่าฝึกอบรม (2,300.- บาท) ไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจานวน
- หลังผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้ารับ การสอบประเมินความรู้
ความสามารถ (การสัมภาษณ์) เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ใบอนุญาต) ซึ่งมี
ค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท
(รวมทัง้ สิ้นจบกระบวนการ อบรม / ทดสอบ / และประเมิน อยู่ที่ 4,300.- บาท) / 1 คน
(อัตราค่าลงทะเบียนในการอบรม 2 วัน (2,300 บาท) และทดสอบ 1 วัน (1,000 บาท)
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการอบรม วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติทั้งวันอบรมและทดสอบ
อาหารกลางวัน ทั้ง 3 วัน และอาหารว่าง วันละ 2 มื้อ)

หากสนใจ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้
แจ้งชื่อ + นามสกุล
 สาเนาบัตรประชาชน
 เบอร์ติดต่อ
 อีเมล (ถ้ามี)


โดยส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคาร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ชั้น 4 ห้อง 407 หรือ
ทางอีเมล sstc.kmutnb@gmail.com หรือ imeeindy@gmail.com
ก่อนวันฝึกอบรมและทดสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
หลักฐานที่ใช้ยื่นเพื่อเข้ารับการทดสอบ มีดังนี้
1.ใบสมัคร
2.รูปถ่าย 2 ใบ
3.สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4.สาเนาวุฒิการศึกษาด้านไฟฟ้า หรือหนังสือรับรองการทางานทางไฟฟ้าประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
หลักฐานที่ใช้ยื่นเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ มีดังนี้
1. คาร้องขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.11)
2. รูปถ่าย 2 ใบ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. สาเนาหนังสือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้ ในกรณีทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานกับที่ศูนย์ฯ)
5. หนังสือรับรองการทางาน
6. สาเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรม หรือสัมมนา (ทางไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
7. สาเนาวุฒิการศึกษาด้านไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
การสอบประเมินความรู้ความสามารถ 1 วัน (สอบสัมภาษณ์) ประมาณ 15-20 นาที / คน
การยื่นเอกสารสอบประเมิน (สัมภาษณ์) ก่อนวันประเมินล่วงหน้า 3 วัน และสามารถยื่นเอกสารได้ 2 ทาง
คือ
1. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่ชั้น 4 ห้อง 407 ตามวันและเวลาราชการ (จ-ศ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.)
2. สแกนเอกสารส่งทาง E-mail : imeeindy@gmail.com (ส่งถึงคุณวรนุช หรือคุณลูกหมี)
และนาเอกสารตัวที่สแกนส่งมาทางอีเมล เข้ามาในวันสอบสัมภาษณ์

สถานทีฝ่ ึกอบรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคาร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ห้องอบรม ชั้น 7 ห้อง 704 เริ่มลงทะเบียน 08.00-08.15 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจามิกร
โทร 089-777-9456
คุณวรนุช
โทร 061-586-6270
คุณภคสมณฑ์ โทร 02-555-2531
แฟกซ์:
02-586-9014
E-mail :
sstc.kmutnb@gmail.com (ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
jmt@kmutnb.ac.th (คุณจามิกร)
woranucha@kmutnb.ac.th (คุณวรนุช)
Website :
tfii.kmutnb.ac.th
Facebook : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

