
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม 
 

การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL 
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กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ล้านนา 
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บทน า 

  จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย  
(ICT2020) ซึ่งเป็นนโยบายระยะยาว ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5e’s (e-Government, e-Industry, e-Commerce, 
e-Education, และ e-Society) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาได้ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ ICT2020 ดังกล่าว เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ทันสมัย สามารถรองรับบริการต่าง ๆ ได้ 
ในแผนแม่บท ICT มียุทธศาสตร์ส าคัญอีกด้านท่ีมหาวิทยาลัยพึงด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่
ต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความสามารถในการพัฒนาและการใช้งาน ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรอบ
นโยบายได้ก าหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน ICT พ้ืนฐาน 
(Basic ICT literacy) ที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล   
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จ าการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RCDL) ประกอบด้วยหลักสูตรพ้ืนฐาน 4 หลักสูตรประกอบด้วย 
หลักสูตร Computer Essential หลักสูตร Online Essential หลักสูตร Word Processing และหลักสูตร 
Spreadsheets 
 กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จึงได้
ร่วมกันพัฒนาระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรมเพ่ือส าหรับการบริการจัดการสอบมาตรฐาน บันทึกข้อมูลและ
จัดท ารายงานการสรุปผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1. การเข้าใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม 
 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(RCDL) ผ่านทางเว็บไซต์ http://hr.rmutl.ac.th >เข้าระบบบุคลากร  โดยใช้ username และ password 
ของมหาวิทยาลัย ระบบรับสมัครอยู่ในหมวด E10 สอบมาตรฐาน 
 

 
รูปที่ 1 การเข้าใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม 

 
 
 
 

http://arit.rmutl.ac.th/
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2. การลงทะเบียนการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) 
 ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูการทดสอบ จะปรากฏตารางและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลวันเวลที่ท า
การทดสอบและจ านวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร ผู้ใช้งานสามารถคลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียน
ในหลักสูตรที่ต้องการ โดยรายชื่อที่ท าการลงทะเบียนจะปรากฏอยู่ในเมนู “รายการสอบมาตรฐานและ
ฝึกอบรมที่ผ่านมา” 
 

  
รูปที่ 2 การลงทะเบียนการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) 

 
3. ข้อมูลเลขที่นั่งของผู้เข้าสอบ 
 ภายหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการลงทะเบียน ระบบจะท าการสุ่มหมายเลขท่ีนั่งสอบของแต่ละหลักสูตร 
ภายหลังจากการแสดงข้อมูลเลขท่ีนั่งผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องด าเนินการพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบต่อไป 

 
รูปที่ 3 ระบบยังไม่แสดงข้อมูลเลขท่ีนั่งสอบ (อยู่ในช่วงการเปิดลงทะเบียนสอบ) 

 

 
รูปที่ 4 การแสดงเลขที่นั่งผู้เข้าสอบของแต่ละหลักสูตรภายหลังระบบปิดลงทะเบียน 

 
4. การพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ 
 ผู้เข้าสอบจะต้องด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนการสอบ เพ่ือแสดงตนต่อคณะกรรมการ
ก ากับศูนย์สอบในวันที่ด าเนินการสอบ การพิมพ์เอกสารเข้าห้องสอบ จะมีเมนูปรากฏอยู่ด้านบน ภายหลัง
จากการลงทะเบียนแล้วเสร็จ บัตรเข้าห้องสอบจะสมบูรณ์เมื่อระบบปิดการรับสมัครและปรากฏข้อมูลเลขท่ี
นั่งสอบของแต่ละหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

 
รูปที่ 5 เมนูการพิมพ์เอกสารบัตรเข้าห้องสอบ 

กดปุ่ม ลงทะเบียน 
เพ่ือลงทะเบียนใน
หลักสูตรที่ต้องการ 

หลักสูตรที่ลงทะเบียน จะปรากฏในส่วนนี ้

http://arit.rmutl.ac.th/
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รูปที่ 6 รายละเอียดบัตรเข้าห้องสอบ 
 
5. การยกเลิกการลงทะเบียนสมัครสอบ 
 ผู้เข้าสอบ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนการสมัครสอบได้ ภายในระยะเวลาช่วงท่ีท าการลงทะเบียน
เท่านั้น โดยท าการคลิ๊กปุ่มค าสั่ง “ยกเลิกลงทะเบียน” ในหลักสูตรที่ท าการลงทะเบียนไว้และกดยืนยัน เพ่ือ
ยกเลิกการลงทะเบียน  

 
 
 
 
 

รูปที่ 7 การยกเลิกการลงทะเบียนเข้าสอบ 

รหัสประจ าตัวประชาชนผู้เข้าสอบ 

ข้อมูลส่วนของผู้เข้าสอบ 

การลงทะเบียนสอบสมบูรณ์ จะปรากฏหมายเลขที่นั่งสอบ ภายหลังระบบปิดลงทะเบียน 

ผู้เข้าสอบลงชื่อสอบและ                     
ยื่นต่อคณะกรรมการสอบ 

http://arit.rmutl.ac.th/
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6. การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
 ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตารางการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ หลักสูตรที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตร 
Computer Essential ห ลั ก สู ต ร  Online Essential ห ลั ก สู ต ร  Word Processing แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 
Spreadsheets ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยท าการเลือกเมนู 
“การฝึกอบรม” และท าการคลิ๊ก “ลงทะเบียน” 
 

 
รูปที่ 8 การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 

 
7. การแสดงผลการทดสอบ 
 ระบบจะท าการแสดงข้อมูลผลการสอบ โดยคะแนนในแต่ละหลักสูตรต้องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
จึงจะผ่านการทดสอบในหลักสูตรนั้น ผลการสอบจะแสดงผลในระบบภายหลังจากการทดสอบเสร็จใน 7 วันท า
การ 

 
 

รูปที่ 9 การแสดงผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตร 
 
8. ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม 
 หากพบปัญหาการใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม ผู้ใช้งาน สามารถติดต่อได้ดังนี้ 

ปัญหาเรื่องการลงทะเบียน/ การเข้าสอบ 
 053921444 ต่อ 1624 (ณหทัย) , 5302 (ออมทรัพย์) , 5305 (ชัชวาลย์) , 5306 (ภรันยู)  
 กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร 
 053921444 ต่อ 1108, 1109 
 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

http://arit.rmutl.ac.th/

