กำหนดกำรรับสมัครสอบควำมสำมำรถภำษำเกำหลี ครั้งที่ 1 Point Recruitment System (EPS-TOPIK CBT and Skills Test)
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จะเปิดรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีในประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏด้านล่างนี้ ทัง้ นี้ คนหางานทีป่ ระสงค์เดินทางไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีทุกคนจะต้องเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี,การทดสอบทักษะ ,ประสบการณ์ทางานอื่นๆ และผูท้ ส่ี อบผ่านจึงจะมีสทิ ธิน์ าผลสอบเพือ่ ไปใช้ในการสมัครไปทางานได้
 ข้อสอบและคะแนน

ลักษณะอาชีพและประเภทกิ จการที่สอบคัดเลือก
- กิจการเกษตรกรรมและเลีย้ งสัตว์, กิจการก่อสร้าง : 1,200 คน
คะแนนการสอบ จานวนที่คดั เลือก
ประเภทงาน
ครัง้ ที่ 1
รอบที่ 1(ภาษาเกาหลี)
รวม
2,400 คน
งานเกษตรและเลีย้ งสัตว์
1,800 คน
90 คะแนน
งานก่อสร้าง
600 คน
90 คะแนน

- การอ่าน จานวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 40 นาที, การฟงั จานวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 30 นาที
รวมทัง้ หมด 50 ข้อ90 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 70 นาที (ข้อละ 1.8 คะแนน)

จานวนที่คดั เลือก
รอบที่ 2 (ทักษะ)
1,200 คน
900 คน
300 คน

หลักการคัดเลือก
ประเภทงานทีต่ อ้ งการคัดเลือกจะเรียงลาดับจากคะแนนสูงสุดตาม
ลาดับโดยแต่ละประเภทงานจะทาการคัดเลือก2เท่า

คุณสมบัติของผูส้ มัคร
- อายุ 18 - 39 ปีบริบรู ณ์ คือ ผูท้ เ่ี กิดระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2519 ถึง 20 มิถุนายน 2541 หรือ (1976.06.21 – 1998.06.20)
- ไม่กาหนดวุฒกิ ารศึกษา
- เป็นบุคคลซึง่ ไม่มปี ระวัตกิ ารถูกเนรเทศหรือถูกสั ่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
- เป็นบุคคลซึง่ ไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย
- ผูท้ ส่ี ายตาไม่บอดสีหรือสายตาบกพร่องด้านการแยกสี ,กรณีผทู้ ม่ี คี วามพิการด้านนิ้วมือจะต้องได้รบั การพิจารณาก่อนสมัคร

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
- สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด โดยชื่อ – นามสกุลภาษาอังกฤษในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนดังกล่าวจะต้องตรงกับทีส่ ะกดในหนังสือเดินทาง
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- สาเนาหนังสือเดินทางจานวน 2 ชุด (ถ้ามี)
- รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (1นิ้วครึง่ ) ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จานวน 3 แผ่น
* เอกสารประกอบการสมัคร ทีไ่ ม่ระบุวนั เดือนปีเกิดให้ครบถ้วน ไม่สามารถสมัครได้

 ลักษณะข้อสอบ
- ข้อสอบมีคาตอบให้เลือก บนจอคอมพิวเตอร์ และเลือกคาตอบโดยการคลิกเมาส์
- ข้อสอบการอ่านและการฟงั จะดาเนินการต่อเนื่องโดยไม่มกี ารหยุด
- ข้อสอบทีอ่ อกอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลี “Test of Proficiency in Korea (EPS-TOPIK) ” ซึง่ สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr ,
www.hrdkoreathailand.com, www.overseas.doe.go.th, http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/1/2

 สิ่ งที่ต้องเตรียมในวันสอบ
- บัตรประจาตัวผูส้ อบ (ได้รบั ในวันสมัคร)
- หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจาประชาชนทีใ่ ช้สมัครสอบ
* ผู้สมัครที่ไม่มีหนังสือเดิ นทาง หรือบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) ให้ตรวจสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

กาหนดการสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครังที
้ ่1 Point Recruitment System (EPS-TOPIK CBT and Skills Test)
Test)
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ
วันที่สอบ
วันที่ประกาศผลสอบรอบที่ 1
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

วันจันทร์ท ี่ 25 กรกฎาคม 2559  วันจันทร์ท ี่ 19 กันยายน 2559

- รอบที่1 เวลาสอบ( 10.00 น.  11.10 น.) (รอบที่2 เวลาสอบ 13.00 น.  14.10 น.) (รอบที่3 เวลาสอบ 15.00 น.  16.10 น.)
- ผูเ้ ข้าสอบจะต้องเดินทางมาถึงสถานทีส่ อบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 2 ชั ่วโมง โดยผู้เข้าสอบรอบที่1 จะต้องเข้าห้องสอบเวลา 09.20 น. รอบที่ 2 เวลา 12.20 น. รอบที่ 3 เวลา 14.20 น.
เพื่อรับฟงั คาชีแ้ จงการสอบ(ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากไม่มาถึงห้องสอบตามเวลาทีก่ าหนด)

 ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีรอบที่1 ต้ องทาการทดสอบทักษะตามกาหนดการดังนี้
การยื่นเอกสารประสบการณ์ ทางาน(ถ้ ามี)

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559  วันที่ศกุ ร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 (3วัน)

กาหนดการรับสมัคร

※ ต้ องยื่นเอกสาร ณ สถานที่สมัครสอบเกาหลีเท่านั ้น

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันจันทร์ท่ี 20 มิถุนายน 2559 ถึง วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 (จานวน 3 วัน)
สถานที่รบั สมัคร
: 1. กรุงเทพมหานคร ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขา จอมสุรางค์ ชัน้ 6 สกายฮอลล์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
3. จังหวัดอุดรธานี ณ ณ ตึกคอมแลนด์มาร์คจังหวัดอุดรธานี ชัน้ 1
เวลา 09.00 - 16.00 น.
4. จังหวัดลาปาง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนี ยมการสอบ
- ดาเนินการโดยสานักงานบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกระทรวงแรงงานและ
การจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนัน้ ผูเ้ ข้าสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร 24 เหรียญสหรัฐ
- ผูท้ แ่ี จ้งความจานงยกเลิกการสมัครสอบไม่มสี ทิ ธิ ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อกี
- ผูท้ ย่ี กเลิกการสมัครจะต้องยกเลิกในระยะวันเวลาทีร่ บั สมัครเท่านัน้ ถึงจะมีสทิ ธิ ์รับเงินคืน

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบและสถานที่ สอบ
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสานักงานประกันสังคม เขตพืน้ ที่ 3
บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ, สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.hrdkoreathailand.com,
www.overseas.doe.go.th ,www.epstopik.hrdkorea.or.kr หากมีขอ้ สงสัยโปรดสอบถามกรมการจัดหางาน สายด่วน 1694

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

ประกาศวันเวลาและ
สถานที่ทดสอบทักษะ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

วันทดสอบทักษะ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

วันจันทร์ ที่ 7  13 พฤศจิกายน 2559
( 7วัน อาจมีเปลีย่ นแปลง)

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก : วันอังคารที่ 29 พฤศจิ กายน 2559
ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพืน้ ที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ และสานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ www.overseas.doe.go.th, www.hrdkoreathailand.com, www.lib.doe.go.th, www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, www.epstopik.hrdkorea.or.kr

 ข้อมูลอื่นๆ
- ผูท้ ต่ี าบอดสีหรือสายตาบกพร่องการแยกสีไม่สามารถรับการสมัครได้ กรณีผทู้ ม่ี คี วามพิการเช่นนิ้วมือและอีน่ ๆ ควรได้รบั การพิจารณาจากเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ อาจเสียสิทธิ ์ในการเข้าทดสอบทักษะขันตอนที
้
่ 2 ได้
- ในวันสอบห้ามผูส้ อบนาโทรศัพท์มอื ถือ เครื่องเล่นเทป PDA เครื่องเล่น MP3 พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ และเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์อ่นื ๆ เข้าไปในห้องสอบ
- ในกรณีทุจริตการสอบ การสอบนัน้ จะถือเป็นโมฆะและผูส้ อบจะไม่มสี ทิ ธิ ์สอบ 2 ปี
- หากพบว่ามีขอ้ มูล (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชื่อและวันเกิด) ในใบสมัครสอบแตกต่างจากหนังสือเดินทาง อาจจะไม่ได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ถึงแม้วา่ สอบผ่านก็ตาม
- ในกรณียน่ ื เอกสารประสบการณ์ทางาน, ใบรับรองการฝึกอาชีพ(เอกสารรับรองประสบการณ์) ผูท้ อ่ี นุญาตหรือผูร้ บั รองเอกสาร,นาม-สกุลชื่อ,ลายมือชื่อฯลฯ ไม่ชดั เจน,ปลอมหรือมีการแก้ไขด้วยน้ายาหรือ
เทปลบคาผิด จะถือว่าเอกสารดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ (ถือว่าเอกสารโมฆะ)

การสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี Point Recruitment System (EPS-TOPIK CBT and Skills Test)
 ทำให้มคี ุณสมบัตสิ ำมำรถสมัครไปทำงำนสำธำรณรัฐเกำหลีตำมระบบ EPS แต่ไม่ได้รบั รองว่ำจะได้งำนทำในสำธำรณรัฐเกำหลีทุกคน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั นำยจ้ำงเป็นผูค้ ดั เลือก
 ผูถ้ กู ห้ำมเข้ำไปทำงำนในสำธำรณรัฐเกำหลี เช่น ผูท้ ต่ี รวจโรคไม่ผ่ำนหรือผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ ำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำย เป็นต้น จะไม่ได้รบั กำรคัดเลือกให้เข้ำไปทำงำน

ดาเนินการโดย
ผูจ้ ดั สอบ
ประสานงานโดย

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี
สานักงานบริการพัฒนาบุคคลากรแห่งเกาหลี (HRD KOREA)
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย

