
WORLD 

CERTIFICATION EXAMS



CERTIFICATION EXAMS







IC3 Digital Literacy Certification

1. อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)
2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
3. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software 

Architecture) 
4. การส ารอง และการกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore)
5. การแชร์ไฟล์ (File Sharing)
6. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing)
7. ความปลอดภัย (Security) 



IC3 Digital Literacy Certification

1. ค าสั่งพ้ืนฐาน (Common Feature)
2. การใช้โปรแกรม Microsoft Word 
3. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
4. การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
5. การใช้โปรแกรม Microsoft Access 
6. แอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม App Culture
7. การแก้ไขภาพ (Graphic Modification)



IC3 Digital Literacy Certification

1.  การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Navigation)
2.  พื้นฐานการท างานของอินเทอร์เน็ต 
3.  การใช้งานอีเมลเพื่อการติดต่อสื่อสาร
4.  การใช้งานปฏิทิน (Calendaring)
5.  การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
6. การติดต่อสื่อสาร Communications
7.  การประชุมออนไลน์ (Online Conferencing)
8.  เทคโนโลยีสตรีมม่ิง (Streaming)
9. หลักการ จริยธรรม (Ethics) ทักษะ (Skills) และพลเมือง (Citizenship) ดิจิทัล 



ล ำดับข้อเวลำที่เหลือ
ท ำเครื่องหมำยเมื่อ
ต้องกำรข้ำมข้อนี้ ข้อก่อนหน้ำ ส่งค ำตอบ/ข้อถัดไป

ปรับขนำดตัวอักษร

ตัวเลือกตอบ

ล้ำงกำรกระท ำ
เฉพำะข้อนั้นๆ

โจทย์ค ำสั่ง

รูปแบบข้อสอบ IC3 GS5



 

Sample Name 

IC3 Digital Literacy Certification

Living Online



For those involved in the Course

• Using basic software in an organization.
• Keep pace with the digital society with ICT.
• Computers for elementary studies
• Basic computer and information science
• information technology
• Business information technology
• Basic Information Management
• Information Technology and Applications
• Basic Information Technology Profession



CERTIFICATION EXAMS



ใบประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล 
ส าหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต 

รวมไปถึงแนวคิด และทักษะในการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆในยุคดิจิทัลที่
จ าเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นรากฐานการเติบโต สู่อนาคตการท างานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 



ขอบเขตกำรทดสอบ 
IC3 GS5 Spark ประกอบไปด้วยการวัดความรู้ 3 ด้านได้แก่  

• Computing Fundamentals 
ครอบคลุมความเข้าใจพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์

• Key Applications 
ครอบคลุมการใช้งานโปรแกรมส านักงาน ทั้งการประมวลผลค า การค านวณ 
และงานน าเสนอโปรแกรมประยุกต์และคุณสมบัติของโปรแกรมประยุกต์
ทั้งหมด

• Living Online 
ทักษะการท างานอินเทอร์เน็ต ที่ครอบคลุมหรือระบบเครือข่าย 



รูปแบบข้อสอบ IC3 GS5 Spark

พื้นที่ปฏิบัติ

โจทย์



• Using basic software in an organization.
• Keep pace with the digital society with ICT.
• Computers for elementary studies
• Basic computer and information science
• information technology
• Business information technology
• Basic Information Management
• Information Technology and Applications
• Basic Information Technology Profession

For those involved in the Course



CERTIFICATION EXAMS



ประกาศนียบตัรยืนยนัความสามารถในการ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 



2016

2013

โปรแกรมกำรทดสอบ

2019



• สร้ำงงำนเอกสำรใหม่
• ส ำรวจภำยในเอกสำร
• จัดรูปแบบเอกสำร
• ก ำหนดตัวเลือก และปรับมุมมองกำรท ำงำน
• จัดพิมพ์และบันทึกเอกสำร
• พิมพ์ข้อควำมเนื้อหำ และข้อควำมย่อหน้ำ
• จัดรูปแบบข้อควำมเนื้อหำ และข้อควำมย่อหน้ำ
• จัดล ำดับ จัดกลุ่มข้อควำม และย่อหน้ำ
• สร้ำงตำรำงในเอกสำร
• จัดกำรตำรำงในเอกสำร
• สร้ำง และจัดกำรรำยกำรหัวข้อย่อย
• สร้ำง และจัดกำรแหล่งอ้ำงอิงภำยในเอกสำร
• สร้ำงสำรบัญเนื้อหำ
• แทรกองค์ประกอบกรำฟิก
• จัดรูปแบบองค์ประกอบกรำฟิก
• สร้ำง และจัดรูปแบบองค์ประกอบอื่น



• สร้ำง และจัดกำร Worksheets และ Workbooks
• ส ำรวจภำยใน Worksheets และ Workbooks
• จัดรูปแบบ Worksheets และ Workbooks
• ก ำหนดตัวเลือก และปรับมุมมองกำรท ำงำนกับ Worksheets และ 

Workbooks
• ก ำหนดค่ำให้กับ Worksheets and Workbooks เพิ่มเติม
• ป้อนข้อมูลในเซลล์ และช่วงเซลล์
• จัดรูปแบบเซลล์ และช่วงเซลล์
• สร้ำงสูตรค ำนวณใน Excel 
• สรุปผล และจัดกำรกับชุดข้อมูล
• สร้ำง และจัดกำรตำรำงข้อมูล Create and Manage Tables
• จัดกำรตำรำงข้อมูลด้วย Table Styles และ Options
• กรอง (Filter) และจัดเรียง (Sort) ข้อมูลในตำรำง
• กำรค ำนวณด้วยฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขซับซ้อน
• สร้ำง และจัดกำรกับวัตถุที่เป็นองค์ประกอบอื่น
• สร้ำงกรำฟ/แผนภูมิ
• จัดรูปแบบกรำฟ/แผนภูมิ 



• สร้างงานน าเสนอใหม่
• แทรก และจัดรูปแบบสไลด์
• จัดการรูปแบบสไลด์ เอกสารประกอบค าบรรยาย และบันทึกย่อ
• จัดล าดับงานน าเสนอ และจัดกลุ่มสไลด์
• จัดการปรับตัวเลือก และเปลี่ยนมมุมองการท างาน
• ตั้งค่าเพื่อจัดพิมพ์งานน าเสนอ
• การตั้งค่าและการน าเสนอสไลด์
• การแทรกและการจัดรูปแบบข้อความ
• การแทรกและการจัดรูปแบบรูปร่างและกล่องข้อความ
• แทรก และจัดรูปแบบรูปภาพ
• ก าหนดล าดับ และจัดกลุ่มให้กับวัตถุที่อยู่ในสไลด์
• แทรก และจัดรูปแบบตาราง
• แทรก และจัดรูปแบบแผนภูมิ
• แทรก และจัดรูปแบบ SmartArt 
• แทรก และจัดการไฟล์สื่อประสม (Media) 
• ก าหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ (Transitions)
• ก าหนดภาพเคลื่อนไหว (Animations) ให้กับเนื้อหาหรือวัตถุที่อยู่ในสไลด์
• ก าหนดระยะเวลาการเปลี่ยนสไลด์และภาพเคลื่อนไหวให้กับวัตถุในสไลด์
• การรวมเนื้อหาจากงานน าเสนอหลายงานเข้าด้วยกัน
• ก าหนดข้ันตอนสุดท้ายในการสร้างงานน าเสนอ



For those involved in the Course

• Using basic software in an organization.

• Applied database system

• Computers for elementary studies

• Basic computer and information science

• System analysis and design

• Cooperative Education Preparation To manage the document Various research



Microsoft Office Specialist



CERTIFICATION EXAMS



BECAUSE
CREATIVITY

CAN CHANGE 

THE 

WORLD



Adobe Certified Associate

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการใช้งานกราฟฟิค ที่ทดสอบ
ความรู้ในการใช้งานกลุ่มซอฟต์แวร์ Adobe ขั้นพื้นฐาน
เป็นการวัดทักษะการใช้สื่อดิจิตอล  เช่น การสร้างเว็ป  
การตัดต่อวีดีโอ การสร้างแอนนิเมช่ัน เป็นต้น



Adobe Certification Exams

Web Authoring using 

Adobe® Dreamweaver ®

Visual Communication 

using Adobe® Photoshop
®

Graphic Design and 

Illustration using 

Adobe® Illustrator®

Multiplatform Animation 

using Adobe Animate® CC

Video Communication using 

Adobe® Premiere® Pro

Print & Digital Media 

Publication using Adobe®

InDesign® 

Adobe® Flash



Demonstrate knowledge of layers and masks



Create digital graphics and illustrations using 3D and Perspective tool



Add and modify effects and presets



 Principles of graphic design for multimedia.

 Computer graphics for multimedia applications

 Video media creation for multimedia work

 Website design and development for multimedia

 Draw lines for multimedia.

 Print media design

 Graphic infographic

For those involved in the Course



CERTIFICATION EXAMS





Programming Using Java 
(98-388)

HTML5 Application Development 
Fundamentals(98-375)

Software Development 
Fundamentals (98-361)

Database Administration 

Fundamentals (98-364)

Block-Based Languages 
(98-380)
Retired Aug 2019

Microsoft Technology Associate

MTA Developer Exams

MTA IT Infrastructure Exams

Programming Using JavaScript 
(98-382)

Programming using 
HTML and CSS (98-383)

Programming Using 
Python(98-381)

Mobility and Device 
Fundamentals (98-368) 

Security Fundamentals 
(98-367)

Windows Operating System 
Fundamentals (98-349)

Networking Fundamentals 
(98-366)

Database Administration 
Fundamentals (98-364)

MTA Database Exams

Windows Server Administration

Fundamentals (98-365)



สอบปฎิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เวลาในการสอบ 50 นาที ข้อสอบ 35-40 ข้อ

การสอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด และจับคู่

โจทย์ค าถามภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอบ



ล ำดับข้อ

ท ำเครื่องหมำยเพื่อตรวจทำน

เวลำที่เหลือ

ส่งค ำตอบ/ข้อถัดไป



For those involved in the Course

• Computer architecture

• Operating system

• Data structure and algorithm

• Database System

• System analysis and design

• Discrete mathematics

• Computer graphic

• Human-computer interaction

• Artificial intelligence

• Object-oriented programming

• Programming languages

• Web systems and technology

• Mobile wireless communication system

• Mobile application development

• Game design and development

• Aesthetics in digital design work, etc.



CERTIFICATION EXAMS



Microsoft Certified Educator



Microsoft Certified Educator 

The future of learning will 

be profoundly social, 

personalized, 

and supported 

by teachers and 

technology.



• Single Proctored Exam – “Technology Literacy for Educators” (62-193)

• Technology Neutral, Competency-based Educator Credential

• Validates Ability to Integrate ICT Skills into Pedagogy

• Passing Exam 62-193 = MCE Certification

• Based on UNESCO ICT Competency Framework

• 45 questions 50 minutes

What is it?

Microsoft Certified Educator 
Program



Microsoft Certified Educator 
Program objective

Facilitate student 
Collaboration

Facilitate Skilled 
Communication

Facilitate Knowledge 
Construction

Facilitate Self-Regulation

Facilitate Real World 
Problem Solving and 

Innovation

Facilitate Student use of 
Information and 

Communication Tools 
(ICT)

Use ICT to be an 
Effective Educator



ตวัอยา่งการสอบ



• Computer education
• Use of educational technology tools
• Technological innovation And contemporary education
• Substance design for teaching and learning
• Learning management and classroom management
• Using learning resources
• Integration of educational technology activities
• Psychology for teachers

For those involved in the Course



CERTIFICATION EXAMS





Certification Exam Objectives

Entrepreneurship and Small Business

The Entrepreneur 10%

Opportunity Recognition 18%

Starting a Business

Business Operations

Marketing and Sales

Financial Management

18%

18%

18%

18%



ESB EXAM

45 ITES



ESB EXAM

45 ITES



For those involved in the Course

45 ITES

 Marketing principles

 consumer behavior

 Strategic marketing planning

 Marketing channel management

 Business finance

 Entrepreneurship

 Strategic management



CERTIFICATION EXAMS



โปรแกรมการสอบ



CERTIFICATION EXAMS





โปรแกรมการสอบ Autodesk Certified Professional



For those involved in the Course

• Construction Technology for High-rise Buildings

• Construction Drawing and Documentation

• Computer simulation of Architectural Environment

• Computer in Architecture



Security skills



CERTIFICATION EXAMS





1. Ethical Hacker Associate (E|HA) 
แสดงให้เห็นถึงความรู้ของแต่ละคนในการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือและวิธีการของ
แฮกเกอร์ที่เป็นอันตราย แต่ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

2. Cyber Forensics Associate (C|FA)
แสดงให้เห็นถึงความรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสอบการลักลอบการโจมตี และถูกแยกหลักฐาน
รายงานอาชญากรรม รวมถึงด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการโจมตีในอนาคต   ตามหลักการของ
กระบวนการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (digital forensics)



ตัวอย่ำงข้อสอบ



ตัวอย่ำงข้อสอบ



For those involved in the Course

• Information Security

• Network



Programming

www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp
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TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved.



App Development with Swift

App Development with  Swift Level 1 Certification  
เป็นภาษาเริ่มต้นของผู้เขียนโปรแกรม ที่สร้างขึ้นโดย Apple 
ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้งานง่าย มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้รับ
ความนิยมมาก สามารถน าไปต่อยอด การใช้เทคโนโลยี ใน

อนาคต และสอนให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาตลอดจนการท างาน
อย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างแอปพลิเคชันที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 



App Development with Swift

ควำมรู้เกี่ยวกับ Swift
 ใชพ้ื้นฐานโครงสร้างของภาษา Swift
 เรียนรู้ แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Swift รวมถึง syntax, logic, structures, functions และ patterns.  

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
 เรียนรู้พ้ืนฐานชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple
 ส ารวจ และใช้เครื่องมือส าหรับนักพัฒนา เช่น Playgrounds, Xcode, Simulator และ Interface Builder
 เรียนรู้วิธีสร้าง และเรียกใช้แอปพลิเคชัน iOS โดยใช้ Swift
 ส ารวจ และเรียนรู้เครื่องมือทั่วไป เทคโนโลยี องค์ประกอบของ interface และรูปแบบการออกแบบที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน iOS
 เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นในการสร้างแอปพลิเคชัน iOS ส าหรับ iPhone และ iPad
 เรียนรู้การใช้ iOS frameworks ในโปรเจ็กต์แบบปฏิบัติจริง





For those involved in the Course

• Computer programming

• Data structure and algorithm

• Software development process

• Human-computer interaction

• Structural programming

• Object-oriented programming

• Principles of software development design

• System analysis and design

• software engineer



CERTIFICATION EXAMS



Unity Certifications



73

Gaming

Automotive

Film

Architecture, engineering, and construction

Powering the 

real-time revolution across 

markets and consumers

Who is 
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Unity Certified User

Certification

• C# programming

• Games

• Apps

• AV/VR
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• Game computer design
• Programming for game development
• Game development on mobile devices
• Computer game production
• Creating virtual objects in animation using 

AR and 3D Printing technology.
• Artificial intelligence for computer games

For those involved in the Course



GMetrix SMS



www.arit.co.th/multicert 


