
การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL (International Computer Driving License) 
หลักสูตร Base Module  

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
1. หลักสูตรที่ท าการทดสอบ มี 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร Computer Essentials 
    เนื้อหาการทดสอบ ผู้เรียนมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดหลัก (Main Concepts) ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ระดับพ้ืนฐาน ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาครอบคลุม ประกอบด้วย 

1. ความเข้าใจทั่วไปในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 
2. พ้ืนฐาน ICT (Information and Communication Technology)  
3. ความเข้าใจในความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
4. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ที่จ าเป็นต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
5. กฏมหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ลิขสิทธิ์ต่างๆทางคอมพิวเตอร์ และการส ารองข้อมูลทั่วไป 

2. หลักสูตร Online Essentials 
  เนื้อหาการทดสอบ ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานและทักษะการใข้งาน Web Browser ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การใช้งานสื่อออนไลน์ และการใช้งาน E-mail มีเนื้อหา
ครอบคุลม ประกอบด้วย 

1. หลักการพื้นฐานและความเข้าใจใน Web Browser 
2. การใช้งาน Web Browser และการบริหารจัดการ Bookmarks และ Web Output 
3. การค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประเมินเว็บไซต์หรือมีความเสี่ยง  
4. ความเข้าใจเรื่องของลิขสิทธิ์การใช้งานและการป้องกันข้อมูลที่ส าคัญ 
5. ความเข้าใจในพ้ืนฐานที่ส าคัญของระบบสังคมออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร และการใช้งาน E-mail 

การรับและการส่ง E-mail 
6. การออกแบบ จัดวางรูปแบบ และการใช้งานปฏิทินออนไลน์ 

3. หลักสูตร Word Processing 
  เนื้อหาการทดสอบ ผู้เรียนมีความเข้าใจและทักษะในการใช้งานระบบประมวลผลค า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใช้งานด้านเอกสาร มีเนื้อหาครอบคลุม ประกอบด้วย 

1. การจัดท าเอกสาร และการบันทึกช้อมูลในระบบแบบไฟล์ได้หลายรูปแบบ 
2. การเลือกใช้สูตรส าเร็จรูป (Built In) ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
3. การสร้างและแก้ไขเอกสาร 
4. การเลือกใช้รูปแบบเอกสาร (format) ได้หลายรูปแบบตามความต้องการและเหมาะสม  
5. การแทรกตาราง รูปภาพ รูปวาด (Drawn Object) ลงในเอกสาร 
6. การจัดและการปรับแต่งหน้า (Pages) ของเอกสาร 
7. การตรวจสอบและแก้ไขค าผิด (Spelling Check) ก่อนการสั่งพิมพ์ 

 
 
 



4. หลักสูตร Spreadsheets 
  เนื้อหาการทดสอบ ผู้เรียนมีความเข้าใจและทักษะในการใช้งานตารางค านวณ (Spreadsheet) 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการและถูกต้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ประกอบด้วย 

1. การท างานโดยใช้ตารางค านวณและบันทึกลงในรูปแบบไฟล์ได้หลายรูปแบบ 
2. การเลือกใช้งานสูตรส าเร็จรูป (Built-In) ที่มีอยู่แล้วในระบบเช่น Help เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน 
3. การป้อนข้อมูลลงในเซลล์ (Cell) อย่างถูกต้อง 
4. การคัดเลือก,เรียงล าดับและการคัดลอกข้อมูล การย้าย และการลบข้อมูล 
5. การแก้ไขข้อมูลในแถวและในบรรทัด 
6. การคัดลอก ย้าย ลบ และการเปลี่ยนชื่อแผ่นงานด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม 
7. การสร้างสูตร ค านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์โดยใช้ฟังค์ชันพ้ืนฐานของตารางและการ

เลือกใช้งานสูตรค านวณ 
8. การปรับรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลขในตารางค านวณ 
9. การเลือกใช้ การสร้างแผนภูมิได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 

 

แบบทดสอบที่ใช้ทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ  
ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมความพร้อมในเร่ืองภาษาอังกฤษ 

 

2. ขั้นตอนการทดสอบ 
 การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ICDL (International 
Computer Driving License) ลักษณะของแบบทดสอบประกอบด้วยข้อสอบทฤษฏีและข้อสอบปฏิบัติ            
มีลักษณะเป็นการทดสอบการท างานจริงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยเป็นการจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Simulation) จ านวน 36-45 ข้อต่อ 1 หลักสูตร ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 45 นาที 
ในแต่ละหลักสูตร เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จสิ้นสามารถทราบประเมินผลการสอบออนไลน์ได้ทันที 
 การผ่านเกณฑ์การทดสอบหลักสูตรมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL ผู้เข้าสอบจะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของแต่ละหลักสูตร จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทดสอบ 
 

3. การเข้าใช้งานบทเรียนและการเข้าสอบ 
 ผู้เข้าสอบสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดเอกสารแนะน าการทดสอบแต่ละ
หลักสูตร (Course syllabus) ได้ที่ http://www.icdlasia.org/ 
 การเข้าเรียนบทเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดเตรียมในการฝึกอบรม ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษา
เนื้อหาได้ที่ http://rcdl.rmutl.ac.th โดยท าการ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password 
เดียวกนักับการใช้งาน Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย 
 

http://www.icdlasia.org/
http://rcdl.rmutl.ac.th/


ขั้นตอนการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL - Base Module  
โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
1. ผู้เข้าสอบท าการเข้าระบบโดยใช้ Username และ Password ประจ าตัวผู้เข้าสอบ ได้ที่เว็บไซต์ 

https://icdlasia.psionline.com  โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer 
2. **ส าหรับผู้เข้าสอบครั้งแรก** ผู้เข้าสอบจะต้องท าการแก้ไข Profile ของตนเอง ด้วยการเข้าไปที่เมนู 

Profile  
  
 
 
 
 
 

ข้อมูลในส่วนของ Profile จะถูกน ามา 
เป็นข้อมูลจัดท า Certificate  
ดังนั้นผู้เข้าสอบจะต้องด าเนินการตรวจสอบชื่อและนามสกุล 
เพื่อความถูกต้องของการออกใบประกาศนียบัตร 

 
 
3. เมื่อท าการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวแล้วเสร็จ ไปยังเมนู I/ECDL Diag Standard เพ่ือเข้าสู่การทดสอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
4. ระหว่างท าการทดสอบหากเกิดปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือปัญหาในการสอบอ่ืนๆ ให้ผู้เข้าสอบ

แจ้งคณะกรรมการคุมสอบเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 5302 
 นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 5305  
 นายภรัญยู ใจบ ารุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 5306  

นางสาวณหทัย เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 5304 
โทรสาร 0 5392 1444 ต่อ 1630     

https://icdlasia.psionline.com/

