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การทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล  
ิThe International Computer Driving License : ICDLี 

 

การทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล ิThe International Computer Driving License : 
ICDLี ปຓนหนึไง฿นการทดสอบทักษะดຌานคอมพิวตอร์ส าหรับผูຌ฿ชຌงาน ทีไเดຌรับการยอมรับ฿นระดับนานาชาติ  
จัดด านินการดยมูลนิธิ ICDL การทดสอบดังกลาวเดຌพัฒนาขึๅนดยมีป้าหมายพืไอยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ
ดຌานดิจิทัล฿นสถานทีไท างาน ภาคการศึกษา ละสังคม ปัจจุบันการทดสอบดังกลาวมีผูຌ฿ชຌงานมากกวา ํ๐ ลຌานคน 
เดຌรับการปลปຓนภาษามากกวา ๐์ ภาษาทัไวลก  ละเดຌมีการน ามา฿ชຌพืไอประมิน สรຌาง ละ฿หຌการรับรอง
สมรรถนะการ฿ชຌคอมพิวตอร์ละครืไองมืออุปกรณ์ตาง โ ของบุคคลละองค์กร ฿หຌเดຌตามมาตรฐาน 

ทีไเดຌรับการยอมรับ฿นระดับสากล  

 การทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล ิThe International Computer Driving License : 
ICDLี ปຓนการทดสอบทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์ละอพพลิคชัไนส าหรับการปฏิบัติงาน ดຌวยการลงมือปฏิบัติ  
การทดสอบดังกลาวมีทัๅงหมด ๏ ระดับ คือ ระดับพืๅนฐาน ระดับกลาง ละระดับสูง  ส าหรับการทดสอบทีไ
ส านักงาน ก.พ. ดยการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี เดຌน ามา฿หຌ฿นการทดสอบครัๅงนีๅ  
คือการทดสอบระดับพืๅนฐาน ทีไรียกวา “วุฒิบัตรทักษะความข้า฿จละ฿ช้ทคนลยีดิจิทัลพืๅนฐานส าหรับ
ก าลังคน ิICDL Workforce Basicsี” วุฒิบัตรดังกลาวสอดคลຌองกับมาตรฐานสมรรถนะความสามารถดຌานการ
฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacyี ทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืๅนฐาน ระดับ ํ ละ ๎ ทีไสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ก าหนด ละเดຌน ามา฿ชຌ฿นครงการพัฒนาทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
ิDigital Literacy Projectี ของส านักงาน ก.พ.   

 วุฒิบัตรทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืๅนฐานส าหรับก าลังคน ิICDL Workforce 

Basicsี ปຓนการประมินทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีบืๅองตຌนทีไทุกคนควรจะรูຌละสามารถ฿ชຌงานเดຌ  
อยางคลองคลว พืไอการพิไมประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการท างานดยรวม ลดวลา฿นการท างาน พิไมความ
ถูกตຌอง รวดรใว มนย ายิไงขึๅน สามารถตอยอดผลงาน ละปຓนพืๅนฐานการรียนรูຌทักษะการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 

ขัๅนสูงตอเปเดຌอยางเมสิๅนสุด ICDL Workforce Basics ประกอบเปดຌวย ๎ หลักสูตร ครอบคลุมสมรรถนะดຌาน
ทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ๑ ดຌาน เดຌก 

 ํ. ICDL Computer & Online Basics: Basics of Computer and Online ประกอบดຌวย 

 Computer Basics ปຓนการประมินความรู ຌพื ๅนฐานคอมพิวตอร์ทั ๅง฿นดຌาน 
Hardware ละ Software ฿นหัวขຌอหลัก ละความรูຌพืๅนฐานของผูຌ฿ชຌงานคอมพิวตอร์ 

 Online Basics ปຓนการประมินความรูຌดຌานการ฿ชຌอีมล์ ละอินตอร์นใต เดຌก  
e-Mail, Web Browser, Upload-Download ซึไงปຓนพืๅนฐานส าคัญของการติดตอสืไอสาร฿นปัจจุบัน 
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 ๎. ICDL Application Basics: Basics of Word Processing, Spreadsheet, Presentation 
ประกอบดຌวย 

 Word Processing Basics ปຓนการประมินความรูຌพืๅนฐานดຌานปรกรมส านักงาน
ส ารใจรูป ปຓนพืๅนฐานส าหรับการ฿ชຌผลิตผลงานดຌานอกสาร ชน การท ารายงาน การท าจดหมาย การจัดรูปบบ
ของอกสาร ปຓนตຌน 

 Spreadsheet Basics ปຓนการประมินความรูຌพืๅนฐานดຌานปรกรมส านักงาน
ส ารใจรูป ปຓนพืๅนฐานส าหรับการ฿ชຌผลิตผลงานดຌานการค านวณ ชน ท าตารางค านวณ ท ากราฟ วิคราะห์ขຌอมูล 
ละการขียนสูตรค านวณ 

 Presentation Basics ปຓนการประมินความรูຌพืๅนฐานดຌานปรกรมส านักงาน
ส ารใจรูป ปຓนพืๅนฐานส าหรับการ฿ชຌผลิตผลงานดຌานการน าสนอดຌวย ขຌอความ รูปภาพ สียง ละภาพคลืไอนเหว 
 

ข้อมูลบืๅองต้นกีไยวกับการทดสอบ 

ํ. การทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล ิThe International Computer Driving 

License : ICDLี ถูกจัดขึๅน ณ สถานทีไสอบอยางปຓนทางการ ICDL หรือศูนย์สอบ ICDL ทีไเดຌรับอนุมัติอยางปຓน
ทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ละ ICDL 

๎. ผูຌขຌารับการทดสอบจะท าการสอบบนครืไองคอมพิวตอร์ ํ คน/ครืไอง ฿นสถานทีไจัดสอบ 

๏. ลักษณะขຌอสอบบบลงมือปฏิบัติการ฿ชຌงานจริงบนหนຌาจอ 

๐. การสอบผานระบบการทดสอบออนเลน์ 
๑. ระยะวลา฿นการสอบประมินทักษะ ICDL Workforce Basics จ านวน ๎ หลักสูตร  

รวม ํ๑์ นาท ี

๒. ภาษาทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบ สามารถลือกเดຌ ทัๅงภาษาอังกฤษหรือภาษาเทย 

๓. ผูຌสอบจะทราบผลการทดสอบทักษะทันทีหลังสอบสรใจ 
 

หมายหตุ  ขຌอมูล นืๅอหา ละรายละอียดพิไมติมกีไยวกับการทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล  
ิThe International Computer Driving License : ICDLี สามารถศึกษาพิไมติมเดຌทีไ http://www.icdlthailand.org 

---------------------------------- 

 

http://www.icdlthailand.org/


 

 

ก ำหนดกำรทดสอบ ICDL Workforce Basics  

วันทีไ ๎๙ – ๏์ มกรำคม ๎๑๒ํ 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์ A ชัๅน ํ อำคำร 22  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงทพมหำนคร 

 

 

ํ๎.๐๑ – ํ๏.์์ น. ลงทะบียน 

ํ๏.์์ – ํ๏.๏์ น. ชีๅจงภาพรวมการทดสอบ  
ํ๏.๏์ - ํ๐.๏์ น. การทดสอบทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ระดับทีไ ํ ทักษะขัๅนพืๅนฐาน  
 หรือ ICDL Computer & Online Basics ิBasics of Computer and Onlineี 
ํ๐.๏์ - ํ๒.์์ น. การทดสอบทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ระดับทีไ ๎ ทักษะขัๅนตຌนส าหรับ 

 การท างาน หรือ ICDL Application Basics ิBasics of Word Processing,  

Spreadsheet,Presentationี 
ํ๒.์์ น. จบการทดสอบ 

ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ 
หมำยหตุ  ผูຌขຌารับการทดสอบทีไมาถึงหຌองสอบหลัง ํ๐.์์ น. จะเมเดຌรับการอนุญาต฿หຌขຌาหຌองสอบ 

              ผูຌขຌารับการทดสอบสามารถจอดรถเดຌทีไบริวณดຌานหนຌาอาคาร ๎๎ ละลานจอดรถตรงขຌามอาคาร ๎๎  
 

 
 

 

 

อกสารประกอบการชีๅจงนวทางการคัดลือกขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ๐ 

วัน



 

 

ขัๅนตอนกำรพิมพ์ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถคอมพิวตอร์สำกล 

 ิThe International Computer Driving License   : ICDLี 

ส าหรับผูຌทีไคยขຌารับการทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล ิ The International Computer Driving License : 

ICDL) ละตຌองการจดัพิมพ์ผลการทดสอบ สามารถด านินการเดຌ ดังนีๅ 
ํ. ขຌา Website http://icdlasia.psionline.com 

๎. Login ดย฿ชຌ Username ละPassword ของตละบุคคล 

๏. ลือกหัวขຌอ ICDL Workforce Module Pack 

๐. ลืไอกวิชาทีไตຌองการพิมพผ์ลการทดสอบ 

๑. ลือก Print พืไอจัดพิมพ์ 

---------------------------------- 

ขัๅนตอนกำรขอ Username ละ Password 

ส าหรับผูຌทีไคยขຌารับการทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล ิThe International Computer Driving License 

: ICDL) ลຌว ตลืมผลการทดสอบละลืม Username ละ Password สามารถขอ Username ละ Password เดຌดຌวยวิธีการ
ดังนีๅ 

ํ. ขຌา Website http://www.ocsc.go.th/DLProject/certified-test 

๎. ลือกหัวขຌอ “ส าหรับผูຌทีไลืม Username ละ Password  
๏. ลือกหัวขຌอ “ICDL 

๐. กรอกขຌอมูล฿นบบฟอรม์ 

๑. รอรับ Email ตามระยะวลาทีไก าหนด 

---------------------------------- 

ขัๅนตอนกำรลงทะบียนข้ำรับกำรทดสอบ IDCL Workforce Basics 

ส าหรับทานทีไยังเมคยขຌารบัการทดสอบความสามารถคอมพิวตอร์สากล ิThe International Computer Driving 

License : ICDL) ทานสามารถสมคัรขຌารับการทดสอบเดຌดังนีๅ 
ขัๅนตอนทีไ แ  กำรข้ำใช้ระบบลงทะบียนกลำง 

  -  ขຌา Website ระบบลงทะบยีนกลาง ทีไ  “http://register.ocsc.go.th/registration/ 

  -  ส าหรับทานทีไยังเมคยสมัครขຌา฿ชຌระบบลงทะบียนกลางขอ฿หຌสมัครขຌา฿ชຌระบบทีไ “Register บริวณ
มุมดຌานบนฝัດงขวาของหนຌาจอ ละกรอกขຌอมูลตามทีไก าหนด 

  -  ส าหรับทานทีไคยสมัครขຌา฿ชຌระบบลงทะบียนกลางลຌว ขอ฿หຌท าการ Login ขຌาสูระบบทีไ “Login 
บริวณมุมดຌานบนฝัດงขวาของหนຌาจอ 

ขัๅนตอนทีไ ๎  กำรลงทะบียนข้ำรับกำรทดสอบ 

  -  ลือกหัวขຌอ “รายการหลักสูตร 

  -  ลืไอก “สมัคร ฿นหลักสตูร ขຌารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics 

  -  ด านินการตามขัๅนตอนทีไก าหนด 

ขัๅนตอนทีไ ๏  รอรับ E-mail จ้งยืนยัน วัน วลำละสถำนทีไทดสอบ 

---------------------------------- 

อกสารประกอบการชีๅจงนวทางการคัดลือกขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ๐ 


