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โครงการประเมินสมรรถนะทักษะด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy)  
โดยการรับรองของสํานักงานก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 คุณสมบัติผู้ทดสอบ 

1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ช้ันปีที่ 3-4  
2. สัญชาติไทยเท่าน้ัน 
3. ไม่เคยรับสิทธ์ิสอบในโครงการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI มาก่อน รวมถึง 

IC3 หรือ ICDL-WFB 
4. เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนขอรับการทดสอบไว้ล่วงหน้า และสามารถเข้ารับการทดสอบได้ตามวันและ

เวลาที่ลงทะเบียนไว้ **หากไม่มาทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนด ทางสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้ารับการทดสอบครั้งต่อไป** 

 เอกสารสําหรับการเข้าทดสอบ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนิสิตตัวจริง (แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงในวันเข้า
รับการทดสอบ) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ล่วงหน้า) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต 1 ชุด (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ล่วงหน้า) 
4. หากไม่มีเอกสารข้างต้น อาทิ สูญหาย อนุโลมให้ใช้สําเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จํานวน 1 ชุด 

 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

1. โครงการประเมินสมรรถนะทักษะด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานสากล ICDL เป็นการรับรองโดยสํานักงานก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. การทดสอบสมรรถนะในรูปแบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมทดสอบ Microsoft Office 
2013 หรือ 2016 

3. จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบรวมทั้งสิ้น 300 คน โดยแบ่งเป็น 5 รอบ คือ  
- รอบที่ 1: วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น.  
- รอบที่ 2: วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  
- รอบที่ 3: วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 
- รอบที่ 4: วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 
- รอบที่ 5: วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 
หมายเหตุ: กรุณามาก่อนเวลาทดสอบอย่างน้อย 15 นาที 

4. รายละเอียดเพ่ิมเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ http://training.ku.ac.th 
- รอบที่ 1: https://bit.ly/32WqDvq 
- รอบที่ 2: https://bit.ly/2KpEPov 
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- รอบที่ 3: https://bit.ly/2K3iZrV 
- รอบที่ 4: https://bit.ly/2YdbuqN 
- รอบที่ 5: https://bit.ly/2Uklxp4 

5. ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ  
ก. ระดับที่ 1 การรับรู้และเข้าถึงโลกดิจิทัล (ICDL Computers & Online Basics) ประกอบ 

ด้วยโมดูลย่อย คือ พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics) และพื้นฐานการ 
ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Online Basics) 

ข. ระดับที่ 2 พ้ืนฐานความรู้ทักษะดิจิทัล (ICDL Application Basics) ประกอบด้วยโมดูล
ย่อย คือ พ้ืนฐานงานเอกสารประมวลคํา (Word Processing Basics) พ้ืนฐานตารางงาน
คํานวณ (Spreadsheet Basics) และพื้นฐานการนําเสนองาน (Presentation Basics)  

6. กําหนดการช้ีแจงข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบสําหรับนิสิต 
- รอบที่ 1-4: ในวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 62 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้อง 408 ช้ัน 4 อาคาร

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
- รอบที่ 5: ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้อง 408 ช้ัน 4 อาคาร

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
7. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ/ประเมิน จะต้องได้รับผลคะแนนร้อยละ 75 ของทุกโมดูลย่อยในการทดสอบ

เน้ือหาทั้ง 2 ระดับ 
8. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ/ประเมิน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการสมัครงานหรือเป็นเอกสารแสดงคุณสมบัติผู้ผ่านการทดสอบวัด
สมรรถนะทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

9. โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะและวัดผลสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่าน้ัน 

10. รายละเอียดหรือสอบถามเพ่ิมเติม ได้ที่ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951 ถึง 6 
ภายใน 622588 และ 622597 (ในวันและเวลาราชการ) 
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