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1. การทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 

กลุ่มที่ 1  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่านการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานฮาร์ดแวร์ งานระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การส ารองข้อมูล การใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ และการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง 

 การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานปฏิทิน การใช้งานสื่อ
สังคม การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร และการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 การใช้บัญชีรายช่ือบุคคล การป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร์ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 

กลุ่มที่ 2  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่านการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลค าการจัดการงานเอกสารการจัดรูปแบบข้อความ การ
จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสารและการพิมพ์เอกสาร 
รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร 

 การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ การจัดการตารางค านวณ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน การจัดรูปแบบ
ข้อมูลในแผ่นงาน การพิมพ์แผ่นงานการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการค านวณการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงานรวมทั้ง
การป้องกันแผ่นงาน 

 การใช้งานโปรแกรมงานน าเสนอการจัดการงานน าเสนอ การใช้งานข้อความบนสไลด์ การแทรกวัตถุลงบน
งานน าเสนอ การก าหนดการเคลื่อนไหว 

2. เครื่องมือประเมินความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล : IC3 Digital Literacy Certification 

2.1 IC3 Digital Literacy Certification คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ต
พื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ าเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะ
ด้านในระดับสูงต่อไป 

 ลิงค์ข้อมลู IC3 Digital Literacy Certification จากหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ิมเติม : 
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Overview 

 ลิงค์ข้อมลู IC3 Digital Literacy Certification จากหน่วยงานในประเทศ เพ่ิมเติม : 
https://www.arit.co.th/th/certificate/ic3  

2.2 การรับรองมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification : IC3 Digital Literacy Certification ถูกก าหนด
มาตรฐานที่เป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่ก าหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็น
สากลหลากหลายองค์กร ได้แก่ 

https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Overview
https://www.arit.co.th/th/certificate/ic3


 

  

องค์กรท่ีรับรอง ภารกิจและหน้าที่ขององค์กร 

 

American Council On Education เป็นหน่วยงานที่ประสานงาน
หลักทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย กว่า 1,600 แห่ง และมากกว่า 200 สมาคม ท่ีเกี่ยวข้องทั่ว
ประเทศ พยายามที่จะเป็นผู้น าและท าให้เท่าเทียมกันในประเด็นเรื่อง
การศึกษา และอิทธิพลในเรื่องนโยบายสาธารณะผ่านการสนับสนุนวิจัย 
และการริเริ่มโครงการ 

 

The Global Digital Literacy Council คื อ  องค์ ก รที่ พัฒนาและ
ก าหนดมาตรฐานความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลในระดับโลกอย่างเป็น
สากล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความรู้ 
การรายงานข้อมูลข่าวสารของโลกดิจิตอลว่า มีความสอดคล้องกับองค์กร 
การศึกษา การพัฒนาแรงงาน รัฐบาลและบุคคลหรือไม่ 

 

CompTIA เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรขนาดใหญ่ ระดับสากล และ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่ียวชาญด้าน ICT และบริษัททั่วโลก เป็นผู้น า
ในด้านมาตรฐานสากล และเป็นผู้ให้การรับรองทักษะด้าน ICT ที่เป็น
กลาง ไม่อิงผลิตภัณฑ์ และมีมาตรฐาน ISO 17024 

 

ISTE100 เป็นองค์กรระดับมืออาชีพที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่มุ่งมั่นส่งเสริม
ในการใช้งานที่เหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน และ
ปรับปรุงการเรียนรู้ การเรียนการสอน รวมถึงการบริหาร และการจัดการ
ด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาของครูผู้สอน 

 

National Coalition of Certification Centers (NC3) เครือข่ายที่มี
ความร่วมมือกับ พันธมิตรในอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความส าคัญของการใช้งานเทคโนโลยี โดย
เครือข่าย NC3 ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ดิจิตอลในการท างาน 
และให้การยอมรับ IC3 Digital Literacy ว่าจะผู้ผ่านการรับรองจาก IC3 
เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ในการท างานได้ดีมากข้ึน 

 

SkillsUSA เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาชีพขั้นพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีการแข่งขันครอบคลุมทุก
สายอาชีพกว่า 99 กลุ่มอาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 
350,000 คน ในทุกๆปี และส าหรับสายวิชาชีพทางด้านไอที SkillUSA ได้
ให้การรับรองว่า IC3 คือประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานที่เหมาะส าหรับวัด
มาตรฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 

 



 

  

2.3 วัตถุประสงค์การสอบมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification มีเนื้อหาการสอบ ดังนี้ 

การรับรองระดับมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล  
ระดับท่ี 1 เข้าถึงและตระหนักดิจทิัล 

(Computing Fundamental) 

การรับรองระดับมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล  
ระดับท่ี 2 การรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน 

(Key Application) 

1. อุปกรณ์เคลื่อนที่  

• การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่  

• การใช้งาน Voicemail  

• การส่งและประโยชน์ของ SMS  

• การแจ้งเตือน (Notifications) 
2. ฮาร์ดแวร์  

• ประเภทของอุปกรณ์ต่าง ๆ  

• อุปกรณ์เก็บข้อมลู 

• อุปกรณ์เครือข่าย 

• การเช่ือมต่อแบบ Wi-Fi 

• Platforms  

• ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์  

• อินเทอร์เน็ต 

• การตั้งค่าอุปกรณ ์
3. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ 
(OS) และการอัพเดต 

• การตั้งค่าพื้นฐาน  

• การบริหารจัดการไฟล์  

• เครื่องมือ navigation 

• การติดตั้งซอฟต์แวร ์

• การแก้ไขปัญหา  
4. การส ารองและการกู้คืนข้อมลู  
5. การแชร์ไฟล์  
6. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิง  

• ภาพรวม (Concepts) 

• ประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวติ้ง  

• เทคโนโลยี Web apps 
7. ความปลอดภัย  

• Credentials 

• Browsing 

• โปรแกรม Anti-virus 

• Firewalls 

1.ค าสั่งพื้นฐาน  

• การสร้าง Shortcuts  

• การใช้ค าสั่ง Reviewing  

• การใช้ค าสั่ง Cut/Copy/Paste 

• การใช้ค าสั่งมุมมอง (Views)  
2. การใช้โปรแกรม Word Processing 

• การจัดรูปแบบ (Formatting) 

• การจัดเค้าโครง (Layout) 

• การจัดการตัวอักษร (Fonts) 

• การสั่งพิมพ์ (Printing) 

• การสร้างตาราง (Tables) 

• ประโยชน์ ของโปรแกรม MS Word  
3. การใช้โปรแกรม Spreadsheet 

• พื้นฐานการท างานในโปรแกรม  

• การแทรก การลบ ข้อมูลใน Worksheets 

• การแก้ไขข้อมลูที่อยู่ในเซล 

• การใช้ฟังก์ชัน หรือ ฟอร์มูล่า 

• การสร้างแผนภมูิ (Charts) 

• การจัดรูปแบบ และการจดัการข้อมูล 

• การสร้างตาราง (Tables) 
4. การใช้โปรแกรม Database 

• ภาพรวมพื้นฐานในเรื่องฐานข้อมูล 

• ข้อมูลค าอธิบายข้อมลู (Metadata) 
5. การใช้โปรแกรม Presentation 

• ประเภทของไฟล ์

• การใช้ค าสั่งมุมมอง (View) 

• การจัดการสไลด ์

• การใส่ Effect 

• การใช้ค าสั่ง Animations 

• การใช้ค าสั่ง Design 
6. แอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม App Culture 

• ประเภทการใช้งาน 



 

  

การรับรองระดับมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล  
ระดับท่ี 1 เข้าถึงและตระหนักดิจทิัล 

(Computing Fundamental) 

การรับรองระดับมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล  
ระดับท่ี 2 การรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน 

(Key Application) 

• การใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e Commerce) 
อย่างปลอดภัย 

• การดาวน์โหลดแอปมาใช้งาน 
7.การแก้ไขภาพ (Graphic Modification) 

 

2.4 ลักษณะการสอบ 

 การสอบเป็นแบบปฏิบัตจิริงกับคอมพิวเตอร์ เลือกตอบ และจับคู่  

 ภาษาที่ใช้ในการสอบมีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

 จ านวนข้อสอบ และเวลาในการสอบ 
1) วิชา Computing Fundamentals  จ านวน 50 ข้อ เวลาสอบ 50 นาที 
2) วิชา Key Applications   จ านวน 50 ข้อ เวลาสอบ 50 นาที  

 สอบผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 

 ทราบผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสรจ็ 

 เกณฑ์การสอบผ่านในแตล่ะวิชาอยู่ท่ี 700 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สอบต้องการน าผลการสอบไปยื่น เพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 15 จะต้องมีคะแนนสอบไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ในแต่ละวิชา 
 

2.5 การรายงานผลการทดสอบ 

เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบท าการทดสอบเสร็จ สามารถทราบผลสอบได้ทันที พร้อมผลการวิเคราะห์ความรู้แต่ละด้าน
ของผู้สอบ และผู้สอบสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสอบได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.certiport.com ดังภาพ
ตัวอย่างการรายงานผลสอบต่อไปนี้ 

  



 

  

ตัวอย่างการรายงานผลสอบ  (Score report)  

 
 

2.6 การได้รับใบรับรอง  

 ต้องมเีกณฑ์การสอบผ่านแต่ละระดับร้อยละ 70  

 ผู้ประเมินที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรอง และใบประกาศนียบัตร 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
 ใบรับรองความรู้ (Credential) ระดับมาตรฐานสากล ในรูปแบบ Digital File 

 สอบผ่านระดับที่ 1 จะได้รับใบรับรอง Computing Fundament  
 สอบผ่านระดับที่ 2 จะได้รับใบรับรอง Key Application 

 ประกาศนียบัตรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 กรณีสอบผ่านตั้งแต่ระดับท่ี 1 เป็นต้นไป 



 

  

ตัวอย่างใบรับรอง 

   
ตัวอย่างใบรับรองความรู้ (Credential)  
โมดลู Computing Fundamental 

ตัวอย่างใบรับรองความรู้ (Credential)  
โมดลู Key Application 

ประกาศนียบตัรมาตรฐานสมรรถนะการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

3. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ 

1. ส าหรับการทดสอบอย่างดียว (ท่านละ 1,000 บาท) 

รูปแบบของการทดสอบ (คร่ึงวัน) 

- ทดสอบระดับที่ 1 : ทักษะขั้นพื้นฐาน (ในโมดูล Computing Fundamental) 
- ทดสอบระดับที่ 2 : ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน (ในโมดูล Key Application) 

2. ส าหรับอบรม พร้อมทดสอบ (ท่านละ 3,000 บาท) 

รูปแบบของการอบรมและสอบ จ านวน 2 วัน 

- วันท่ีหนึ่ง อบรมและสอบระดับที่ 1 : ทักษะขั้นพื้นฐาน (ในโมดูล Computing Fundamental) 
- วันท่ีสอง อบรมและสอบระดับที่ 2 : ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน (ในโมดูล Key Application) 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับ 

- สิทธ์ิในการสอบซ่อมฟรี 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา 
หมายเหตุ 

1. กรณีที่จ านวนผู้เข้าทดสอบในวันนั้นๆ มีจ านวนน้อยกว่า 20 คน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
ทดสอบในวันดังกล่าว 

2. การอบรมดังกล่าว ไม่มีในส่วนคู่มือ หรือหนังสือประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน 

 
  



 

  

4. บริหารการสอบโดย 

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 
เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอสสยาม ช้ัน 8 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
เว็บไซต์ www.arit.co.th 
 

http://www.arit.co.th/

