
รายละเอยีดการสอบ

ค ำแนะน ำกำรสอบเพ่ือประเมินทกัษะเฉพำะในสำขำกำรผลิต คร้ังท่ี 1

วนัสอบ   วนัอาทติยท์ ี ่30 มกราคม พ.ศ. 2565

วันสดุทา้ยของการรับสมัคร วนัพฤหสับดทีี ่6 มกราคม พ.ศ. 2565

การสอบทกัษะ

เฉพาะทาง

18 สาขาเฉพาะทาง ไมร่วม การเชือ่ม

※กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดตามก าหนดการดา้นลา่ง

จ านวนผูส้มคัร/

สาขา

รับสมคัร 20 ทา่น ในแตล่ะสาขาเฉพาะทาง 

เมือ่ผูส้มคัรเต็มจ านวนทีก่ าหนดจะปิดทนัที

คา่สอบ
600 บาท/ทา่น/สาขาเฉพาะทาง 

โอนช าระผา่นธนาคาร  

วธิกีารช าระเงนิ โอนเงนิเขา้บญัชทีีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้

ชือ่การสอบ
การสอบเพือ่ประเมนิทกัษะเฉพาะทางในอตุสาหกรม
การผลติ ครัง้ที ่1

วธิกีารสอบ สอบขอ้เขยีน （ทฤษฎ・ีปฏบิตั）ิ

เวลาในการ

สอบ
ภาคทฤษฎ ี60 นาท ี ภาคปฏบิตั ิ60 นาที

ภาษา ภาษาไทย

วนั/เดอืน/ปี เวลา สาขาเฉพาะทางทีจ่ดัสอบ

วนัอาทติยท์ี ่30 มกราคม พ.ศ. 2565

9:00～11:45

① การตขีึน้รปู ② การหลอ่ดว้ยแมพ่มิพ์ ③ แมชนีนิง่
④ การตรวจสอบเครือ่งจักร ⑤ การบ ารงุรักษาเครือ่งจักร ⑥ การปัม้โลหะ
⑦ การเคลอืบผวิ(อะโนไดซิง่)ดว้ยอะลมูเีนยีม ⑧ ฟินชิช ิง่ ⑨ การประกอบอปุกรณ์ไฟฟ้า

13:30～16:15

① การผลติแผงวงจรพมิพ์ ② การหลอ่ ③ การชบุ
④การประกอบอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ ⑤ บรรจภุัณฑอ์ตุสาหกรรม ⑥ งานเหล็ก
⑦ โลหะแผน่ส าหรับโรงงาน ⑧ ขึน้รปูพลาสตกิ ⑨ การทาพน่สี

ตามทกีระทรวงเศรษฐกจิ การคา้และอตุสาหกรรมแหง่ประเทศญีปุ่่ น ไดด้ าเนนิการเพือ่วัดระดับทก้ษะความรูเ้ฉพาะทางส าหรับ

ชาวตา่งชาติ ครัง้ที่ 1 ในอตุสาหกรรมการผลติ 3 สาขาหลัก ดังนี้ ① อตุสาหกรรมวัสดเุบือ้งตน้ ② การผลติเครือ่งจักรอตุสาหกรรม

③ อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

ในการวัดระดับทักษะความรูเ้ฉพาะทางครัง้ที่ 1 นี้ มวีัตถปุระสงคเ์พือ่สรรหาชาวตา่งขาตผิูท้ีม่ทีกัษะความรูแ้ละประสบการณ์เฉพาะทางใน 3

อตุสาหกรรมการผลติขา้งตน้ จงึไดจั้ดใหม้ี “การสอบเพือ่ประเมนิทักษะเฉพาะทางในอตุสาหกรรมการผลติครัง้ที่ 1” ขึน้ในประเทศไทย โดยมี

ก าหนดการดังตอ่ไปนี้

แผนที่

สถานทีส่อบ : สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น (Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
(Thai-Nichi Institute of 

Technology, Bangkok)

ทีอ่ยู่ : 1771/1 ถนนพฒันาการ
เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250

โทรศพัท ์ 02-763 2600

◼ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ19 ในปัจจบุนั อาจส่งผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงก าหนดการสอบอย่างกะทนัหนั ทางผูจ้ดัสอบจะแจง้ใหท้่านทราบต่อไป

กลุม่เป้าหมาย 
บคุลากรชาวไทยทีม่อีาย ุ17 ปีขึน้ไป ทีม่คีวามประสงคจ์ะสอบ “ทักษะเฉพาะทาง” ทีเ่ป็นคณุสมบัตใิหม ่ในการไปท างานในประเทศญีปุ่่ น 



ข ัน้ตอนการสมคัรสอบ ※ก าหนดปิดรับสมคัร : วนัพฤหสับดทีี ่6 มกราคม พ.ศ. 2565

สามารถดรูายละเอยีดจาก URL หรอื QR

code ของ “สมัครสอบเชญิทางนี”้

１．วธิกีารสมคัรสอบ

กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นในแตล่ะหัวขอ้

ทีก่ าหนดในแบบฟอรม์และสง่ใบสมัคร

２．กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ และสง่ขอ้มลู

เมือ่คณะท างานไดต้รวจสอบการช าระคา่

สมัครสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ในเบือ้งตน้จะ

ด าเนนิการจัดสง่ส าเนาใบเสร็จรับเงนิ

ใหก้ับผูส้มัครทางเมล์

ใบเสร็จรบัเงนิตน้ฉบบัจะมอบใหใ้น

วนัสอบ ณ สถานทีส่อบ

5. การสง่ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิ

เมือ่คณะท างานไดร้ับใบสมัครจากระบบ

เรยีบรอ้ยแลว้ จะสง่เมลแ์จง้ยนืยันการสมัคร

สอบไปยัง Mail Address ทีผู่ส้มัคร

ลงทะเบยีนไว ้

３．รบัเมลเ์พือ่ตรวจสอบสถานะการสมคัร
สอบ

เมือ่ไดต้รวจสอบการช าระคา่สมัครสอบ
เรยีบรอ้ยแลว้ คณุท างานจะสง่
① บัตรประจ าตัวผูส้มัครสอบ
② ขอ้ปฏบัิตใินการเขา้สอบในสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโควดิ 19
③ เอกสารค าแนะน าส าหรับวันสอบ
※กรณุาศกึษาขอ้มลูในขอ้ ③ อยา่งถีถ่ว้น
มาลว่งหนา้ดว้ย

６．การรบับตัรประจ าตวัผูส้อบ

※ ในกรณทีี่ท่านไม่ได้รับการติดต่อกลบัจากคณะท างานตามก าหนดการ หรือท่านมีการเปลีย่นแปลงข้อมูลอีเมล์ 
หรือมีข้อสงสัยประการใด   
「กรณุาตดิตอ่สอบถามที ่skil l-exam@tni.ac.th 」

ในเนือ้หาเมลจ์ะระบขุอ้มลูธนาคาร เลขที่
บัญชขีองหน่วยงานส าหรับการโอนเงนิ
คา่สมัครสอบ

４．เมลช์ีแ้จงข ัน้ตอนช าระคา่สอบ

● เพือ่ยนืยันการช าระคา่สมัครสอบ
หลังจากโอนคา่สมัครสอบเรยีบรอ้ย
แลว้ กรณุาสง่ขอ้มลูดา้นลา่งไปยัง
อเีมลท์ีแ่จง้ยนืยันการรับสมัครดว้ย

1. ส าเนาสลปิโอนเงนิ หรอืส าเนา
ขอ้มลูการโอนเงนิ

2. พรอ้มระบชุือ่-นามสกลุของ
ผูส้มัคร

3. สาขาเฉพาะทางทีส่มัครสอบ

◼ กรณุาช าระคา่สมคัรสอบ ภายใน 3 วนั หลงัจากสง่ใบสมคัรและไดร้บัการยนืยนัการสมคัรสอบแลว้

◼ กรณุาสง่ส าเนาสลปิการโอนเงนิหรอืเอกสารยนืยันการช าระเงนิ พรอ้มแจง้ ชือ่-นามสกลุของผูส้มัครสอบ และสาขาสอบไปยังอเีมล์

skill-exam@tni.ac.th ส าเนาใบเสร็จรับเงนิจะสง่ใหท้า่นทางอเีมล์ ภายใน 3 วันท าการ เมือ่ไดร้ับการตรวจสอบขอ้มลูแลว้

◼ กรณีเอกสารทีส่ามารถยนืยันตัวตนวา่เป็นผูส้มัครสอบจรงิไมส่มบรูณ์หรอืไมส่ามารถตรวจสอบไดท้ าใหผู้ส้มัครสอบไมส่ามารถเขา้สอบได ้ ทาง

คณะท างาน ขอสงวนสทิธิง์ดเวน้การเขา้สอบและไมค่นืคา่สมัครสอบให ้

◼ ในกรณีทีม่กีารเลือ่นการสอบหรอืยกเลกิการสอบ อันมสีาเหตมุาจากขอ้จ ากัดการด าเนนิการทีม่ผีลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ใน

กรณีนีจ้ะคนืเงนิคา่สมัครสอบแกผู่ส้มัครฯ

◼ กอ่นการสอบจะมกีารอธบิายเกีย่วกับการสอบตา่งๆ ดังนัน้ระยะเวลาในการสอบในแตล่ะสาขา จะใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 30 นาที โดยประมาณ

◼ ผูส้มัครสามารถสมัครสอบในหลายสาขาเฉพาะทางได ้ (ตอ้งช าระคา่สอบตามจ านวนสาขาฯทีเ่ขา้สอบ)

◼ ขอ้มลูรายละเอยีดของวันทีท่ าการสอบนัน้ กรณุาตรวจสอบจาก “บัตรประจ าตัวผูส้อบ”ทีจ่ะสง่ใหผู้ส้มัครสอบทางเมลใ์นภายหลัง

◼ ผูเ้ขา้สอบตอ้งไดรั้บการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม และมเีอกสารรับรองทีอ่อกโดยภาครัฐมายนืยันในวันสอบดว้ย หรอืผูท้ีผ่่านการ

ตรวจโควดิ 19 ภายใน 7 วันกอ่นการสอบและมผีลยนืยันการตรวจอยา่งเป็นทางการ สามารถแสดงผลการตรวจไดวั้นสอบ

◼ ส าหรับผูเ้ขา้สอบทียั่งไมไ่ดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม สามารถตดิตอ่ขอรับการตรวจ ATK (Antigen test kit) ไดใ้นวันสอบ มี

คา่ใชจ้า่ย 200 บาท ตอ่ทา่น และตอ้งเดนิทางมารับการตรวจกอ่นเริม่สอบ 2 ชัว่โมง (ผูส้อบชว่งเชา้ควรเดนิทางถงึสถาบันฯ กอ่นเวลา 7.00

น. หรอื 11:00 น. ส าหรับผูเ้ขา้สอบชว่งบา่ย) ตรวจโดยพยาบาลวชิาชพีทีส่ถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น

◼ ถงึแมจ้ะสอบผา่นแลว้ก็ตาม ไม่สามารถรับประกันไดว้า่จะไดร้ับการอนุมัตสิถานภาพการพ านัก ส าหรับผูพ้ านักสถานะ “ทักษะเฉพาะทาง”

หรอืไม่ และในกรณียืน่ขอใบรับรองสถานภาพการพ านักในสถานะผูส้อบผา่น หรอืยืน่ขอการเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านักก็ตาม ไมไ่ด ้

หมายความวา่จะไดร้ับใบรับรองสถานภาพการพ านัก หรอื อนุญาตใหเ้ปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านักได ้

◼ ถงึแมจ้ะไดร้ับใบรับรองสถานภาพการพ านักแลว้ก็ตาม ในการยืน่ขอวซีา่เพือ่พ านักนัน้จะตอ้งรับการตรวจพจิารณาจากกระทรวงการตา่งประเทศ

อกีครัง้หนึง่ ซ ึง่ผลการพจิารณาออกวซีา่พ านักขึน้กับดลุยพนิจิของกระทรวงการตา่งประเทศเป็นส าคัญ

ตดิตอ่สอบถาม

●กรณุามาถงึสถานทีส่อบลว่งหนา้กอ่น
เวลาสอบพอสมควร เพือ่จะไดเ้ขา้สอบได ้
ตามก าหนดการ
●กรณุาน าสิง่ของทีร่ะบไุวใ้นเอกสาร
ค าแนะน าใน ③ จากขอ้ 6. มาทีส่ถานที่
สอบดว้ย
●ขอเรยีนใหท้ราบว่า สถานทีจ่อดรถมี
จ านวนจ ากัด
●เพือ่เป็นการป้องกันการแพรร่ะบาดเชือ้
โควดิ 19 กรณุาสวมหนา้กากตลอดเวลา
สอบ รวมทัง้น าเอาเจลหรอืสเปรยฆ์า่เชือ้มา
ดว้ย（ณ สถานทีส่อบ ไดม้กีารเตรยีมเจลฆา่
เชือ้พรอ้มอยูด่ว้ยแลว้เชน่กัน)

７．วนัสอบ

วนัเวลา  :  จันทร ์– ศกุร ์     เวลา 09:00 – 17:00

The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS Bangkok Office)

ผูป้ระสานงาน :  คณุจงกล (โทรศัพท์ : 081-928 4562) 
คณุกติตส์นิี (โทรศัพท์ : 062-398 1810)

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น
ผูป้ระสานงาน ： คณุรจุารนิทร์ (โทรศัพท์ : 094-772 4439)

ขอ้ควรระวงัในการสมคัรสอบและขอ้ควรปฏบิตัใินการเขา้สอบ

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

สมคัรสอบ

เชญิทางนี้

mailto:skill-exam@tni.ac.th
mailto:skill-exam@tni.ac.th

