
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ICDL Asia 2022 Digital Challenge  

Concept Note 

 

  



 

 

ICDL Asia Digital Challenge  

ICDL Asia Digital Challenge เริ่มต้นขึ้นในปี 2560 โดยมีนักเรียนกว่า 3,500 คนจาก 106 โรงเรียนใน 7 ประเทศ
เข้าร่วม ด้วยความสำเร็จและการตอบรับที่ดีในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั่วทวีปเอเชีย บวกกับความสำเร็จ 
ในการจัดการแข่งขันแบบเสมือนจริง (Virtual Competition) ครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ICDL Asia จึงจะจัดการ
แข่งขัน “ICDL Asia Digital Challenge 2022” ด้วยรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Competition) เช่นเดิม เพ่ือ
เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากแพร่ระบาด COVID-19 และเพ่ือให้นักเรียนทุกคนในเอเชียสามารถเข้าถึงได้ 

ICDL Asia Digital Challenge 2022 มุ ่งเน้นไปที่ทักษะดิจิทัลเชิงปฏิบัติการที่จำเป็นระดับมืออาชีพสำหรับ 
การทำงานทีห่ลากหลายในปัจจุบันและอนาคตยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในปีนี้การแข่งขันจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้
พบกับเทคโนโลยีเกิดขึ ้นใหม่ (Emerging Technology) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการออกแบบ (Design) และ
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสำนักงาน (The use of Office Application Tools) 

ในปีนี้ ICDL Asia ตั้งเป้าหมาย ที่จะแข่งขันโดยเข้าถึงพ้ืนที่และโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคนี้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 

1. การแข่งขันเปิดใหก้ับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (secondary) และระดับอุดมศึกษา (tertiary) 

• ประเภทที่ 1 :  นักเรียนมัธยมศึกษา หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 - 17 ปี 

• ประเภทที่ 2 :  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือผู ้ที ่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี 
"นักเรียนอายุ 17 ปีที ่อยู่ในวิทยาลัย วิทยาลัยโพลีเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื ่น ๆ จะตกอยู ่ภายใต้ประเภทที ่ 2 
(ระดับอุดมศึกษา)” 

2. ผู้เคยเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในปี 2019 และ 2021 ICDL Digital Challenge จากแต่ละประเทศ 
ที่เข้าร่วมจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในปี 2022 

3. ผู ้เข ้าแข่งขันทุกคนจะต้องส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ * (Online Registration Form) 
https://bit.ly/ICDLDC2022  ไปยัง ICDL Thailand เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน
ต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ ภูมิภาค สถาบันการศึกษา ประเภทการแข่งขัน สายการแข่งขัน
และรูปถ่ายโปรไฟล์ โดย ICDL Thailand ผู้บริหารมาตรฐานสากล ICDL แห่งประเทศไทย (National 
Operators) จะเป็นผู้ประสานงาน "ICDL Asia มุ่งมั่นท่ีจะเคารพความเป็นส่วนตัวและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้ไว้จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนระหว่างที่ได้ให้ข้อมูลกับ ICDL Asia เพื่อใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ให้ไว้เท่าน้ัน” 

 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพิสูจน์หลักฐานการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเมื่อลงทะเบียน และก่อนแข่งขัน 

 5. โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าแข่งขันระดับประเทศไทย โดยเลือกจาก 3 สายการแข่งขัน แต่ละสาย
การแข่งขันสามารถส่งได้จำนวน 1-2 คน รวมส่งได้ทั้งหมดสูงสุด 6 คน/สถาบัน* โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม
การแข่งขัน 495 บาทต่อคน 

*ทั ้งนี้ กรณีที่สถาบันต้องการใช้ชุดทดสอบ ICDL Application Essentials ในการคัดเลือกนักเร ียน 
เป็นตัวแทนของสถาบัน สามารถสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนในรอบคัดเลือกเบื้องต้น (Preliminary 
Round)  โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการแข่งขัน 495 บาทต่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 

 

 



 

 

• ตารางภาพรวมของการแข่งขันตามหมวดหมู่ 
    ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

    สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สาย
ออกแบบ 
(Design 
Track) 

สายเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใหม ่

(New Technology 
Track) 

สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สาย
ออกแบบ 
(Design 
Track) 

สายเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใหม ่

(New 
Technology 

Track) 

รอบท่ี 1 
(รอบ
คัดเลือก
ระดับ
สถาบัน) 

ภายใน 
15 
ก.ค. 
2565 

Application Essentials Application Essentials 

รอบท่ี 2 
(รอบ
คัดเลือก
ระดับ 
ประเทศ
ไทย) 

25 
ก.ค. 
2565 

• Documents 
• Presentation 

• 3D 
Design 

• Cloud 
Computing 

• Internet of 
Things 

• Digital 
Marketing 

• 3D 
Design 

• Cloud 
Computing 

• Internet of 
Things 

รอบท่ี 3 
(รอบชิง
ชนะเลิศ
ระดับ
นานาชาติ) 

8 ก.ย. 
2565 

• Management 
Spreadsheets 

• Advanced 
Presentation 

• Design 
Project 

• Artificial 
Intelligence 

• Big Data 
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รายละเอียดการแข่งขันในแต่ละรอบะ  

การแข่งขันรอบท่ี 1 : รอบคัดเลือกเบื้องต้นระดับสถาบัน (Preliminary Round) 
ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สายออกแบบ 
(Design Track) 

สายเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นใหม ่
(New Technology Track) 

สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สายออกแบบ 
(Design Track) 

สายเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นใหม ่
(New Technology Track) 

Application Essentials Application Essentials 

* ICDL Application Essentials ครอบคลุมทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน  ได้แก่ โปรแกรมประมวลคำสำหรับ 
งานเอกสาร (Documents) โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheets) และโปรแกรมการนำเสนอ (Presentations) 

รายละเอียด: 

• ผู้เข้าแขง่ขันกรอกข้อมูลสมัครผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/ICDLDC2022 และชำระค่าธรรมเนียม 
495 บาท เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน (พร้อมแนบหลักฐานในแบบฟอร์ม) 

• ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับชุดเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติการโมดูล ICDL Application Essentials ประกอบด้วย ชุดฝึก
ปฏิบัติการทักษะดิจิทัล จำนวน 3 ชุดและเอกสารการเรียนรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เมื่อสอบแข่งขัน
เสร็จสิ ้น ผู ้แข่งขันทุกคนที ่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ 75% ขึ ้นไป จะได้ร ับ ICDL eBadge และ 
eCertificate ผ่านทางอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

• ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศไทย ผู ้เข้าแข่งขันจะต้องเข้ากระบวนการคัดเลือกระดับสถาบัน 
โดยทำการทดสอบ ICDL Application Essentials*   ทั้งนี้  โดยจะเป็นการสอบทางไกลออนไลน์ (Online) หรือ
ในสถานที่จริง (On-Site แบบ Hybrid) โดยมีการบริหารจัดการโดยศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของ ICDL และ 
ICDL Thailand (จะมีการตกลงกับสถาบันที่ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน) 

• ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 6 คน (สายละ 2 คน) ** ของแต่ละสถาบันจะเป็นตัวแทนของสถาบัน
เพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบที่ 2 (รอบระดับคัดเลือกระดับประเทศไทย) **ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุด 6 คน 
หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสอบสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด 

• ระยะเวลาการแข่งข ันรอบที ่  1 : รอบคัดเล ือกเบื ้องต ้นระดับสถาบัน (Preliminary Round) ภายใน 
วันศุกร์ที ่15 กรกฎาคม 2565 



 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 
การแข่งขันรอบท่ี 1 : รอบคัดเลือกเบื้องต้นระดับสถาบัน (Preliminary Round) 

 

1. การทดสอบ ICDL Application Essentials ครอบคลุมทักษะดิจ ิท ัลขั ้นพื ้นฐานในการทำงานสำนักงาน คือ 
โปรแกรมประมวลคำสำหรับงานงานเอกสาร (Documents) โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheets) และ
โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation) 

2. รูปแบบการทดสอบ: 
2.1. จำนวนคำถาม  : 36 คำถาม 
2.2. เวลาจำกัด  : 45 นาท ี
2.3. คะแนนผ่านเกณฑ์ : 75% ขึ้นไป 
2.4. รูปแบบ  : การทดสอบแบบปรนัย (Multiple-Choice),  

การเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากจุดต่างๆ (Hot-Spot)  
และการปฏิบัติการจริงในแอปพลิเคชัน (In-Application Test) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดการแข่งขันในแต่ละรอบะ  

การแข่งขันรอบท่ี 2 : รอบคัดเลือกระดับประเทศไทย (National Round) 
ภายในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สายออกแบบ 
(Design Track) 

สายเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นใหม ่
(New Technology Track) 

สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สายออกแบบ 
(Design Track) 

สายเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นใหม ่
(New Technology Track) 

• Documents 
• Presentation 

• 3D Design 
• Cloud Computing 
• Internet of Things 

• Digital 
Marketing 

• 3D Design 
• Cloud Computing 
• Internet of Things 

 

รายละเอียด: 

• เมื่อผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นระดับสถาบัน และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในประเทศไทย  ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพ่ิมเติม 

• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ตามสายการแข่งขันที่สมัคร (ตามตาราง
ข้างต้น) ทั้งนี้ จะเป็นรูปแบบการสอบทางไกลออนไลน์ ภายใต้การบริหารจัดการโดย ICDL Thailand ร่วมกับ
ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการฯ 

• ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุด* ของประเทศไทยจำนวน 2 คนจากแต่ละสายการแข่งขัน จะเป็นตัวแทน
ของประเทศไทยเพ ื ่อเข ้าแข ่งข ันต ่อในรอบที่  3 (รอบช ิงชนะเล ิศระด ับนานาชาติ )  จำนวน 6 คน 
จากระดับอุดมศึกษา และจำนวน 6 คน จากระดับมัธยมศึกษา รวมตัวแทนจากประเทศไทยทั้งหมด 12 คน 
*ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 คน หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด 

การแข่งขันรอบที่ 2 : รอบคัดเลือกระดับประเทศไทย (National Round) : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 
การแข่งขันรอบท่ี 2 : รอบคัดเลือกระดับประเทศไทย (National Round) 

 

1. ผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นระดับสถาบัน จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมใดๆ  
2. ในระหว่างการแข่งขัน ผู ้เข้าแข่งขันทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะได้รับ ICDL eBadge และ eCertificate  

ผ่านทางอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร 
3. การแข่งขันรอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ) จะจัดขึ้นรูปแบบเสมือนจริง (Virtually Competition)  

โดย ICDL Asia 
4. การทดสอบทั้งหมดสำหรับการแข่งขันรอบที่ 2 (รอบคัดเลือกระดับประเทศไทย) จะคุมสอบทางไกลออนไลน์ 

โดย ICDL Thailand โดยทำงานร่วมกับของศูนย์ทดสอบอย่างเป็นทางการของ ICDL ที่ได้มอบหมาย  
5. การแข่งขันทุกรอบจะมีการบันทึกรูปภาพ วิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยทาง ICDL  จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ให้รับทราบและให้ความยินยอมก่อนเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการแข่งขันในแต่ละรอบะ  

 การแข่งขันรอบที่ 3 : รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ (Grand Final Round) 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สายออกแบบ 
(Design Track) 

สายเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นใหม ่
(New Technology Track) 

สายธุรกิจ 
(Business Track) 

สายออกแบบ 
(Design Track) 

สายเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นใหม ่
(New Technology Track) 

• Management 
Spreadsheets 

• Advanced 
Presentation 

• Design Project 
• Artificial Intelligence 

• Big Data 
 

• Management 
Spreadsheets 

• Advanced 
Presentation 

• Design 
Project 

• Artificial Intelligence 

• Big Data 
 

รายละเอียด: 

• สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพ่ิมเติม 

• สำหรับสายธุรกิจและสายเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่: ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดจะต้องทำการแข่งขัน ในรูปแบบ
ออนไลน์ที่จัดการโดย ICDL Asia ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เท่านั้น   

• สำหรับสายออกแบบ: ICDL Asia จะส่งรูปแบบ (Theme) และข้อกำหนดสำหรับโครงการออกแบบของ 
รอบชิงชนะเลิศให้กับผู ้เข้าแข่งขันล่วงหน้าเพื ่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และส่งไปยัง ICDL Asia โดย 
ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

• การประกาศผู้ชนะเลิศในแต่ละสายการแข่งขัน จะมีขึ้นระหว่างพิธี Award Ceremony ในวันงาน ICDL Asia 
Digital Literacy Day ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และ 
ขอให้เขา้ร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วภูมิภาค  

• ระยะเวลาการแข่นขันรอบท่ี 3 (รอบชิงชนะเลิศ): 
o วันที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 
o ICDL Asia Digital Literacy Day (Award Ceremony): วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565* 

*ผู ้เข ้ารอบชิงชนะเลิศทุกคนต้องเข้าร่วมพิธ ีมอบรางวัล ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 8 กันยายน 2565  

 



 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 
การแข่งขันรอบท่ี 3 : รอบคัดเลือกระดับนานาชาติ (Grand Final Round) 

 

1. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 
2. ICDL Asia จะค ัดเล ือกและแจ ้งผลผ ู ้ เข ้ารอบช ิงชนะเล ิศตามลำด ับ ศ ูนย ์ทดสอบอย ่างเป ็นทางการฯ  

ซึ ่งลงทะเบียนส่งผู ้เข้าแข่งขันจะได้รับแจ้งล่วงหน้า  โดยค่าใช้จ่ายของผู ้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับ 
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา, ศูนย์สอบ ICDL ที่ร่วมโครงการ และ/หรือ Sponsor ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
แข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge 2022 

3. ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน พร้อมคุณสมบัติจาก ICDL Asia ภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนสิงหาคม 2565 

4. รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ จะจัดโดย ICDL Asia ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtually Competition) ร่วมกับ 
ICDL Thailand ซึ่งการทดสอบขั้นสุดท้ายจะบริหารจัดการและตัดสิน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ  
ของ ICDL Asia  

5. ปีนี้มีตัวแทนจาก 14 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน พม่า  นิวซีแลนด์ เวียดนาม ไทย 
ภูฏาน ศรีลังกา ญี่ปุ่น อัฟกานิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และคาซัคสถาน 

6. รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศระดับนานาชาติ :  
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge 2022  
2. วุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL และ eBadges สำหรับทุกคนที่สอบผ่าน 
3. รางวัลอื่น ๆ  

• สำหรับผู้ชนะเหรียญทอง รางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท 

• สำหรับผู้ชนะเหรียญเงิน รางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท   
การประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ  โดยบทสัมภาษณ์และบันทึกภาพ  และวีด ีโอพิเศษ เพื ่อนำเสนอ 
ในจดหมายข่าวของ ICDL Asia และหน้าโซเชียลมีเดียออนไลน์ของ ICDL Asia และ ICDL Thailand 

 
หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ:  
✓ รางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

✓ ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัว ที่ถูกต้องแก่ ICDL Asia เพ่ือจัดส่งรางวัลแบบลงทะเบียน 

 


