
ICDL ใบรับรองดานไอทีระดับสากล ที่คนทํางานยุคใหมตองมี โดยเฉพาะ
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The International Computer Driving Licence (ICDL) หรือ ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ

คอมพิวเตอรสากล ที่ทั่วโลกใหการยอมรับ และกําลังกลายเปนมาตรฐานใหม ของคนทํางานในประเทศ

ไทยเร็วๆนี ้

 

เราคือเซยีนของโปรแกรมเหลานีจ้ริงหรือไม…. 

ICDL ใบยืนยันตนชาวไอที สืบเนื่องจากขาว PR ที่แลว มีประโยคที่นาตกใจวา “จากการสํารวจของ 

ICDL ประเทศไทย ในชวง 5 ปที่ผานมา พบวาผูสมัครงาน 29% แจงวาตนเองมีทกัษะความรูทีเ่กีย่วกับการ

ใชคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกบัการทํางาน “ดีมาก” และอีก 49% บอกวาตนเองมทีักษะความรูอยูในระดับ “ดี” 

แตหลังจากนําเอากลุมคนตัวอยางเหลานีเ้ขาทดสอบทักษะความรูดานคอมพิวเตอรทีเ่กีย่วของกับการ

ทํางานในหนาที่ที่สมัครงาน พบวามีเพยีง 7% เทานั้นที่สอบผานตามเกณฑมาตรฐานของ ICDL” 

หมายความวา มีเพียง 7% จาก 80% ที่ผานการสอบ และผานแบบฉิวเฉยีดอีกดวย นับเปนสัญณาญที่บง

บอกเลยวา ประเทศเรานั้นยังคงออนในเรื่องของไอที (สําหรับทํางาน) จริงๆ และมีเพยีงไมกี่คนเทานั้นที่เกง

จริง 

 

 



มารูจักกับ ICDL กันกอน 

ICDL (International Computer Driving Licence) เปนอีกองคกรไมหวังผลกําไร ที่แตกแขนงมาจาก 

ECDL (European Computer Driving Licence) มูลนิธิประกาศนียบตัรรับรองความสามารถดาน

คอมพิวเตอรจากยุโรป ซึ่งตอมาก็ไดขยายเปนระดับสากล เพื่อใหใชเปนมาตรฐานรบัรองความสามารถดาน

คอมพิวเตอรหรือ ICT แบบเดยีวกัน ซึ่งจะสงผลใหเรา สามารถเดินทางไปทํางานที่ประเทศตางๆไดงายดาย

ยิ่งขึ้น ดังนัน้จงึเรียกไดวา ICDL คือใบเบิกทางของคนทํางานยุคใหม ที่สามารถใชไดทัง้ในประเทศและทั่ว

โลกนั้นเอง และสําหรับใบประกาศนียบัตร ICDL นี้ ยังเปนตัวบงบอกดวยวา เราคือคนที่มีความสามารถใน

ดานนี้จริงๆ (จะมีแบงไปตามสาย IT ที่ถนัด) ทําใหบรษิัทพจิารณารับเราเขาทํางานไดตรงจุด ซึ่งก็สงผลดี

ตอตัวบริษัทเองดวย เพราะไดบคุลากรที่มีความเชีย่วชาญจริงๆ เขามาทํางานใหเลย 

ICDL ไดรับการยอมรับขนาดไหน 

ปจจบุัน ICDL ไดรับการยอมรับวา เปนผูนําอันดบัหนึ่งเรื่องมาตรฐานการวัดความรูความสามารถดาน

คอมพิวเตอร โดยไดรับการลงนามจากหนวยงานรัฐบาล สมาคมดานคอมพิวเตอรตางๆ องคกรระหวาง

ประเทศ รวมถึงสหประชาชาติ ยูเนสโก หนวยงานดานการศึกษา และบริษทัชัน้นําทั่วโลก สําหรบัตัว

โปรแกรมหรือการอมรบของ ICDL ก็ถูกนํามาใชอยางกวางขวางแลว ในบริษัทเอกชนและสถานศึกษาตางๆ 

มากมาย โดยรวมก็ 150 ประเทศทั่วโลก ไดรับการแปลเปนภาษาตางๆ รวม 42 ภาษา (รวมภาษาไทยดวย) 

ทั้งนี้เพื่อยกระดบัความสามารถของบุคลากรและเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตโดยรวมขององคกรนีเ้อง 

ปจจบุันมีผูที่ลงทะเบียนสอบ ICDL ถึง 15 ลานคนทั่วโลก 

ICDL จะสงผลกับเรายังไงบาง 

สําหรับการทํางานในยุคนี้ กค็งปฎิเสธไมไดแลววา ทุกๆอยางลวนใชคอมพิวเตอรในการทํางานแทบจะ

ทั้งสิ้น แนนอนหากไปไลถามทีละคนวา “ใชคอมฯ เปนไหม” สวนใหญก็จะตอบวา “เปน” แตถาเปนจนถึง

ขึ้นทํางานไดไหม ยอนกลับไปที่ผมเกริน่ไวในตอนแรกเลยครับ ดังนั้นเพื่อเปนการพิสจูนวา เราเปนจริงๆหรือ

เปลา จึงตองมีการวัดความสามารถดวย ICDL นี้เอง ซึ่งในตัวขอสอบก็จะมีแบงเปนสายตามที่ถนัด และมี

คะแนนใหตามจริง เชน บริษัทแหงหนึ่ง ตองการคนใช Photpshop เปน เราก็ไปขอสอบ ICDL ดานการใช

โปรแกรมตกแตงรูปภาพดังกลาว จนเราสอบผาน มีใบรับรองเรียบรอย (คะแนนตองดีดวยนะ) เราก็เดนิชิวๆ 

เขาไปหาบริษทันั้นไดสบายๆเลยครับ สวนหากเราอยากมใีบประกาศนียบตัรนี้ กใ็หลองเขารบัการอบรม

ของทาง ICDL เพื่อเพิ่มความสามารถดูไดครับ ซึ่งจะมบีางบริษัทและบางสถานศกึษา เปดใหอบรมตาม

เวลานั้นๆไป 

**มีขอมูลที่นาสนจากในเอกสารที่ผมอานมา เขาบอกวา ทีบ่ริษัทแหงหนึ่งในอังกฤษ หลงัมีการอบรบ ICDL 

ไป ทําใหการเรียกใชฝาย IT Support ตอสัปดาห ลดลงไดจาก 44% เหลือ 10%** 



ICDL กับประเทศไทย 

ในประเทศไทยเอง เมื่อวันที่ 20 ก.พ 2556 ทาง ECDL (เจาของ ICDL) ก็ไดมีการลงนามบันทกึขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ บริษัท ทีโอที จํากดั 

(มหาชน) จัดโครงการอบรมพัฒนาดานคอมพิวเตอร (อบรมการใชพวก Word, Excel, Power Point) ตาม

มาตรฐานสากลดวย ICDL ใหแกนกัเรียนของโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพฯ จํานวน 1,200 คน ผลที่ออกมาก็

เปนที่นาพอใจเปนอยางยิง่ แตทั้งนี้เองทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ปนแมงาน ได

จัดการวัดมาตรฐานดานคอมพิวเตอรของประเทศอาเซียนทั้งหมด ผลคือ ในปจจบุัน ระดับ Digital 

Literacy ของไทยอยูที่ 11% ในขณะที่สิงคโปรอยูระดับ 80% มาเลเซยี 40% สวนมีขอมูลที่นาสนใจอีก

อยางคือ ที่เวียดนามไดจัดให ICDL เปนมาตรฐานของทั้งประเทศไปแลว ดังนั้นทางกระทรวงจึงมเีปาหมาย

ใหประเทศไทยไปอยูในระดับ 50% กอนการเปด AEC ที่ใกลจะถึงนี้ใหได เพราะอยางนี้เองจงึเปนเหตุผล

ที่วา เราควรมีใบรับรองจาก ICDL เพราะตอไป จะมีบรษิัทหลายแหงในไทย จะขอดูใบตัวนี้กอน เวลาเราไป

สมัครงานนั้นเอง หากใครยังไมมกี็อาจจะเสียเปรียบแนๆ ในอนาคต… 

ปจจบุันในประเทศไทย ไดมีหนวยงานและองคกรที่เปนศนูยสอบของ ICDL อยูเกือบ 30 แหง และเร็วๆนี้จะ

มีขยายไปยังองคกรตางๆ ทั่วประเทศ สวนรายชื่อของสถานที่สอบ ICDL ของไทย ก็มีดังนี ้

 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 

 โรงเรียนในเครือประภามนตร ี

 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภฯ 

 โรงเรียนวัดบางปะกอก 

 โรงเรียนบานบางกะป 

 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 

 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 

 โรงเรียนวชิูทิศ 

 โรงเรียนนานาชาตบิรอมสโกรฟ 

 โรงเรียนนานาชาติอํานวยศิลป 

 โรงเรียนนานาชาตเิซน็จอรน 

 โรงเรียนนานาชาตชิูเบอร่ี 

 โรงเรียนนานาชาติสูตรอังกฤษ (BCIS) 

 โรงเรียนอบรมคอมพิวเตอรนักบริหาร เอ็กเซ็คคูเทรนบรษิทัแอปเทค ซิสเทมส จํากัด 

 บริษัท เออารไอที จํากัด 

 บริษัท สปริงบอรดโฟรเอเชีย จํากดั 

 บริษัท เน็ตเวิรกเทรนนิ่งเซ็นเตอร จํากัด 

 สถาบันสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITIE) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 



 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

 มหาวิทยาลัยศรปีทุม (วทิยาเขตชลบุร)ี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (SRU) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRU) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

หากตองการเดินทางไปสอบ อยางแรกใหติดตอไปยังทาง “ICDL Asia” กอน เพื่อตรวจสอบกอนวา สถานที่

ไหนพรอมสําหรับการสอบแลว ณ ตอนนั้น และเพื่อเปนการคุยรายละเอียดที่ตองการสอบกอนดวยนั้นเอง 

 

 



รายชื่อหลักสูตรของ ICDL 
ทาง ICDL ไดแบงหลักสูตรการเรยีนรูและทดสอบทาง ICT เปน 3 ระดับ 15 หลักสูตรดังนี ้

1.Bass Modules 
1.1 Computer Essentials 

1.2 Online Essentials 

1.3 Word Processing 

1.4 Spreadsheets 

2.Standard Modules 

2.1 Presentation 

2.2 Using Databases 

2.3 Web Editing 

2.4 Image Editing 

2.5 Project Planning 

2.6 IT Security 

2.7 Online Collaboration 

3.Advanced Modules 

3.1 Advanced Word Processing 

3.2 Advanced Spreadsheets 

3.3 Advanced Databases 

3.4 Advanced Presentation 

ในสวนของการสอบ ตัว ICDL ก็จะใหเราเลือกไดวา อยากสอบความสามารถดาน ICT ตัวไหน ซึ่งก็จะเปน

ลักษณะการใชโปรแกรมในการทํางาน โดยทาง ICDL จะมีการอัพเดตเวอรชั่นของโปรแกรม ณ ปจจุบันอยู

เสมอ และจะไมข้ึนตรงตอโปรแกรมคอมพิวเตอรยีห่อใดยีห่อหนึ่งดวย ดังนัน้จึงไมตองหวงวา จะโดนบังคับ

ใหใชเฉพาะโปรแกรมนัน้ๆในการสอบ 

** อยางนอย ไปสอบทกัษะการใช MS Office ไวก็ยังดี ผมลองแอบถามกับคุณ ฮิวจส ตัวแทน 

ICDL Asia ในประเทศไทยวา ขอสอบยากไหม ? เขาบอกวา “Very Easy !!” ** 



การติดตอ สามาถเขาไปดูไดทีเ่ว็บไซต www.icdlasia.org หรือ Tel +662-2640269, +6685-5614592 

E-mail : info@icdl-thailand.com 

   
ที่มา  http://www.aripfan.com/icdl-digital-literacy-for-thailand-part-2/ 


