
 

คู่มือการให้บริการ : การด าเนินการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
หน่วยงานที่ให้บริการ : งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ในการสอบครั้งแรกของนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ ด าเนินการจัดสอบให้
เท่านั้น โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบในการสอบครั้งแรก แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เองในการสอบครั้งต่อไป 

2. นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่
จัดขึ้นโดยคณะฯ ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ทั้งนี้การอบรม
ดังกล่าว เป็นการจัดอบรมแบบเข้มข้น ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะด้านสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3. นักศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน จึงจะถือว่าผ่านสมรรถนะด้านสารสนเทศ และมีสิทธิ์ขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา 

4. หากนักศึกษามีผลคะแนนสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ตั้งแต่ 700 
คะแนนขึ้นไป จะสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) ผ่านระบบออนไลน์ได้ 

  

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้าน

สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนส าเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

การรับจ่ายเงินและค่าตอบแทนกรรมการ การสบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถด้าน
สารสนเทศ พ.ศ. 2561 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้าน
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 
  



ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
1) ให้บริการผ่านเว็บไซต์สมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที 
ตามมาตรฐาน IC3 ของ มทร.ศรีวิชัย 
http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/  
 
2) รับบริการด้วยตนเองที่ 
ส านักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
อาคารศรีสรรพวิทย์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 075-773132 ต่อ 
404, 089-7998822 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ – ศุกร์  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ)  
 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
การสมัครสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3  
(ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ในการสอบครั้งแรก) 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : 1 วันท าการ  
ล าดับ ผังกระบวนการ/กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

   

1. 

 

นักศึกษาสมัครสอบผ่านออนไลน์ โดยเข้าไปท่ี
ระบบฐานข้อมลูนักศึกษา  
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/  

15 นาที นักศึกษา 

2. 

 

นักศึกษาพิมพ์ใบช าระเงิน จากระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา http://e-
service.rmutsv.ac.th/uocstd/  
และตรวจสอบความถูกต้อง  

10 นาที นักศึกษา 

3. 

 

ช าระค่าธรรมเนยีมการสอบ จ านวน 600 บาท 
(หกร้อยบาทถ้วน) โดยช าระเป็นเงินโอน
ธนาคาร ณ แผนกงานการเงินและเบิกจ่าย 
อาคาร 3 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย วทิยาเขตนครศรธรรมราช พ้ืนท่ี
ไสใหญ่ จากนั้นแผนกงานการเงินฯ จะออก
ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนยีมการสอบ ให้แก่
นักศึกษา 

15 นาที นักศึกษา/แผนก
งานการเงินและ
เบิกจ่าย ส านักงาน
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

4. 

 

นักศึกษาถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน และอัพโหลด
รูปใบเสร็จรับเงิน ในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/ 

10 นาที นักศึกษา 

5. 

 

นักศึกษากดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการสมัคร
สอบ ในระบบฐานข้อมลูนักศึกษา  
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/ 

5 นาที นักศึกษา 

เร่ิมต้น 

สมัครสอบ ผ่านระบบ 
ฐานข้อมูลนักศึกษา 

พิมพ์ใบช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบ 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
การสอบ 

อัพโหลดใบเสร็จรับเงิน ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

ยืนยันการสมัครสอบ ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/


ล าดับ ผังกระบวนการ/กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. 

 

ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบ และก าหนดการ
สอบสมรรถนะพื้นฐานทางดา้นไอที ตาม
มาตรฐาน IC3 ผ่านหน้าเว็บไซตส์มรรถนะ
พื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ของ 
มทร.ศรีวิชัย http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/ 

10 นาที นักศึกษา/ส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.
ศรีวิชัย 

7. 

 

นักศึกษาเข้าสอบตามก าหนดการข้างต้น  โดย
ใช้บัตรประชาชนยืนยันเข้าห้องสอบ เมื่อสอบ
เสร็จนักศึกษาจะทราบผลคะแนนสอบทันที 

2 ช่ัวโมง นักศึกษา 

     

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสมรรถนะทางด้านไอที ตาม

มาตรฐาน IC3 
ระบบสมัครสอบฯ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบสมรรถนะทางด้านไอที ตาม
มาตรฐาน IC3 

แผนกงานการเงินและ
เบิกจ่าย ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1. ค่าธรรมเนียมการสอบ (ส าหรับการสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการสอบ) 

600 บาท/ครั้ง 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 

1. ให้บริการผ่านเว็บไซต์สมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ของ มทร.ศรีวิชัย 
http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/ 

2. ส านักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาคารศรีสรรพวิทย์ ชั้น 2  เลขที่ 109 
หมู่ที่ 2 ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  โทรศัพท์ 075-773132 ต่อ 404, 089-
7998822 

 
  

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบและก าหนดการสอบ 

เข้าสอบตามก าหนดการ 

สิ้นสุด 

http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/
http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/


แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 

 ขั้นตอนการสมัครสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่
ผ่านเกณฑ์ ในการสอบครั้งแรก) ผ่านระบบฐานข้อมูลนักศึกษา  
http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/  
 

 
 

 

http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/


 
 

 
 
  



 ขั้นตอนพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) ผ่านระบบออนไลน์ http://www.certiport.com 
กรณนีักศึกษามีผลคะแนนสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ตั้งแต ่700 คะแนน
ขึ้นไป 

 

http://www.certiport.com/


 
 
ภาคผนวก(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2564 



 


