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Imagine a globally recognised way 
of proving your digital skills.
Imagine ICDL.

IMAGINE YOU
COULD ALWAYS
STAY UP TO
DATE WITH THE
TECHNOLOGY
USED IN TODAY’S
DIGITAL SOCIETY.



ICDL OPERATES IN OVER
100 COUNTRIES WITH
OVER 24,000 PARTNERS.
MORE THAN 15 MILLION 
PEOPLE HAVE ENGAGED 
WITH ICDL.



ABOUT ICDL
ICDL IS THE WORLD’S LEADING 
COMPUTER SKILLS CERTIFICATION.
THE ICDL PROGRAMME DEFINES
THE COMPETENCES NECESSARY
TO USE A COMPUTER AND COMMON
APPLICATIONS.
ICDL offers a wide range of modules and 

allows candidates to take tests in the 

modules that are most relevant to their 

educational and professional requirements. 

Whether in school, university or the workplace, 

ICDL offers the skills candidates need to 

succeed.



ARE YOU AS DIGITALLY SKILLED
AS YOU THINK YOU ARE?
YOU MAY BELIEVE YOU HAVE THE 
DIGITAL SKILLS THAT YOU NEED,
BUT THERE IS A HIGH CHANCE
THAT YOU DON’T!
In Austria, 94% of survey participants assessed their general computer skills as ‘average’ to 

‘very good’. However, in the practical test, only 39% of them scored that high.*

The tendency to over-estimate digital skills is a worldwide phenomenon that not only 

costs businesses money but may also impede your career.

Actual Skills

Self-assessed skills
Source:  Austrian Computer Society (OCG), “Survey: Computer skills in Austria”, 2014

*Source: Austrian Computer 

Society (OCG), “Survey: 

Computer skills in Austria”, 2014.



ICDL FLEXIBLE DELIVERY OPTIONS

ASSESS
Identify areas where 
improvements are

needed

BUILD
Create tailored 
learning path

CERTIFY
Test Skills 

& Knowledge

DIAGNOSTIC TESTS eLEARNING AUTOMATED TESTS

TRAINING NEEDS
ANALYSIS

INTERNATIONAL
CERTIFICATIONBLENDED

1

2

WHO WE ARE
ICDL FOUNDATION IS AN INTERNATIONAL 
ORGANISATION DEDICATED TO RAISING 
DIGITAL COMPETENCE STANDARDS IN
THE WORKFORCE, IN EDUCATION AND
IN SOCIETY.

Our certification programmes, delivered 

through an active network in more than 

100 countries, enable individuals and 

organisations to assess, build and certify 

their competence in the use of computers 

and digital tools to the globally-recognised 

ICDL standard. As a nonprofit social 

enterprise, ICDL Foundation benefits from 

the unique support of experts from national 

computer societies and partners worldwide 

to develop vendor-independent standards 

which define the skills and knowledge 

required to use digital technology effectively.



ICDL FOUNDATION’S CERTIFICATION 
PROGRAMMES ARE DESIGNED,
VALIDATED AND APPROVED BY 
ACADEMICS AND INDUSTRY EXPERTS 
FROM AROUND THE WORLD.

We continually develop our range of 

certification programmes, in line with market 

needs and technological advancements.

We define quality assurance standards 

which all partners must adhere to in the 

implementation and promotion of our 

certification programmes. This ensures that 

programme delivery around the world is 

consistent with our high standards and that 

the international reputation for the quality of 

our programmes is upheld.



OUR NETWORK
ICDL FOUNDATION SUPPORTS THE 
INITIATIVES OF NATIONAL OPERATORS 
OF OUR PROGRAMMES AROUND THE 
WORLD FROM OUR HEADQUARTERS
IN DUBLIN, IRELAND.

We have also established four regional 

operations – our European office (based in 

Brussels, Belgium), ICDL Africa (based in 

Rwanda), ICDL Asia (based in Singapore) and 

ICDL Americas (based in Panama). 

All ICDL Foundation operations work closely 

with regional, national and local partners 

to develop the global network of ICDL 

Accredited Test Centres.

ICDL FOUNDATION
HEADQUARTERS
DUBLIN, IRELAND

ICDL ASIA
SINGAPORE

ICDL AMERICAS
PANAMA

ICDL AFRICA
KIGALI, RWANDA

ECDL OPERATIONS
BRUSSELS, BELGIUM

More Than 100 countries | 24,000 test centres | 52 National Operators



A pan-European programme to certify digital 

skills is launched across Europe, known as the 

European Computer Driving Licence (ECDL)1997

20 YEARS’ EXPERIENCE
THE QUALITY AND REPUTATION OF ICDL IS 
BUILT ON TWENTY YEARS OF EXPERIENCE 
IN DELIVERING OUR CERTIFICATION 
PROGRAMMES TO OVER FIFTEEN MILLION 
PEOPLE...

ECDL is introduced to the rest of the world as 

ICDL (International Computer Driving Licence.1999
ICDL Advanced is launched - a high level 

certification programme designed for those 

who have completed ECDL / ICDL certification 

and wish to further enhance their computer 

proficiency.

2003
The president of the European Commission 

becomes the 9 millionth ECDL / ICDL 

Candidate. ECDL / ICDL is now available in 

more than 100 countries.
2009

Over 12 million Candidates are certified in over 

100 countries. ICDL Foundation also continues 

to work with National Operators to extend the 

reach of its certification programmes through 

an international network of 24,000 test centres. 

New ECDL / ICDL is launched.

2013
ECDL / ICDL celebrate 20 years and 15 million 

candidates worldwide.2017
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เราทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันไปตามเป้าหมาย 
การใช้งาน การรับรองความสามารถโดยมาตรฐาน ICDL จึงมีรูปแบบ 
การทดสอบแบบ ICDL PROFILE  

ICDL PROFILE มีความยืดหยุ่น – คุณสามารถเลือกรับรองทักษะที่
จ าเป็นในการเรียน การท างาน หรือการใช้ชีวิตของคุณ โดยการเลือก 
Module ที่เหมาะสมที่สุดและท าการทดสอบ จากน้ัน คุณจะได้รับ 
การรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใน Module น้ันใน  
ICDL PROFILE ของคุณ 

ICDL PROFILE ไม่มีวันหมดอายุ – คุณจึงสามารถอัพเดทเพ่ิมเติม 
การรับรองทักษะทางคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ที่รวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน 

 

 
ICDL (Thailand) Co., Ltd. 

571 RSU Tower, 9th Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Bangkok 10110 

Tel: 02-117-9564| www.icdlthailand.org | Facebook: www.facebook.com/icdlthailandofficial 

International Computer Driving License: ICDL หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เร่ิมมาจากแนวคิดร่วมกันของ

สหภาพยุโรปที่ต้องการพัฒนามาตรฐานสากลเพ่ือรับรองความรู้ความสามารถของบุคคลในการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเอื้อต่อนโยบายการโยกย้าย
แรงงานอย่างเสรี ต่อมามาตรฐาน ICDL ได้รับความนิยมและการยอมรับระดับสากล จนในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าอันดับหน่ึง 
เร่ืองมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ICDL ได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงานและสมาคม 
ด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษา และบริษัทช้ันน าทั่วโลก  
โปรแกรม ICDL ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับราชการ นโยบายประเทศ บริษัทเอกชน หน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ  
โรงเรียนกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 42 ภาษา มีผู้ที่ลงทะเบียนสอบแล้วถึง 15 ล้านคน และมีการสอบและรับรอง
วุฒิบัตร 50 ล้านฉบับ 

ICDL PROFILE 
DO IT YOUR WAY  
 

+66 2117 9564 

ICDL Thailand 

info@icdlthailand.org 

www.icdlthailand.org 

WE KNOW EVERYONE USES TECHNOLOGY FOR DIF-
FERENT REASONS, WHICH IS WHY WE DEVELOPED 
ICDL PROFILE. 

mailto:info@icdlthailand.
http://www.icdlasia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICDL (Thailand) Co., Ltd. 
571 RSU Tower, 9th Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Bangkok 10110 

Tel: 02-117-9564| www.icdlthailand.org | Facebook: www.facebook.com/icdlthailandofficial 

ICDL MODULES 

การทดสอบ ICDL มีรายวิชา (Module) ให้เลือก 
มากมาย โดยแต่ละรายวิชามีเ น้ือหาครอบคลุม 
องค์ความรู้ที่ส าคัญไปจนถึงทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น 
ในขอบเขตวิชาน้ัน ๆ  
 
แต่ละรายวิชาถูกจัดเป็นระดับ 3 ระดับตามความยาก
และความเ ช่ียวชาญในการใช้งาน คือ BASE, 
STANDARD และ ADVANCED  

THE PATH OF DIGITAL PROFICIENCY 

 

เมื่ อทักษะการใช้คอมพิวเตอ ร์ของคุณ ดี ข้ึน 
เปรียบเสมือนคุณได้ก้าว ข้ึนสู่ ข้ันต่อไป จาก 
Digital Literacy ไปจนถึงระดับ Digital Exper-
tise โดยไม่ว่าคุณจะมีจุดเร่ิมต้นตรงไหน ICDL จะ
ยกระดับคุณข้ึนไปได้เสมอ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICDL (Thailand) Co., Ltd. 
571 RSU Tower, 9th Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Bangkok 10110 

Tel: 02-117-9564| www.icdlthailand.org | Facebook: www.facebook.com/icdlthailandofficial 

RECOMMENDED 

ICDL PROFILES 

ICDL PROFILES ท่ีแนะน าส าหรับความต้องการของผู้ใช้งานท่ีแตกต่างกัน 
มีตัวอย่าง 3 ระดับผู้ใช้งาน ดังน้ี  

ICDL BASE PROFILE 
เจมส์ เป็นผู้เริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ จึงต้องการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย พ่อแม่ของเขาจึงให้เข้าทดสอบ ICDL Base 
ท าให้เขาได้เรียนรู้ทักษะและองค์ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานอย่างครบถ้วน ตอนนี้เขาสามารถท าการบ้านได้อย่างรวดเร็ว
และมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

ICDL STANDARD PROFILE 
แซม ได้เริ่มทดสอบและได้รับการรับรองทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานต้ังแต่ตอนเรียนมัธยม ตอนนี้เขาก าลังศึกษาการตลาดอยู่ระดับมหาวิทยาลัย 
เขาจึงกลับมาทดสอบและรับรองทักษะคอมพิวเตอร์ของตนเองเพ่ิมเติมโดยเลือกรายวิชาในระดับ Standard Module ตอนนี้เขาสามารถท า 
Presentation ได้อย่างมืออาชีพและรวดเร็วมากขึ้น และสามารถติดต่อท างานผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ICDL EXPERT PROFILE 
ราเชล เธอมีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยด้านบัญชี และต้องการเลื่อนต าแหน่ง เธอจึงทดสอบและรับรองความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ระดับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบัญชีโดยเฉพาะการท า Spreadsheets และการจัดการ Database เพ่ือขยายโอกาสของเธอ และพิสูจน์
ความมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน และเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับอนาคตของเธอ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICDL (Thailand) Co., Ltd. 
571 RSU Tower, 9th Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Bangkok 10110 

Tel: 02-117-9564| www.icdlthailand.org | Facebook: www.facebook.com/icdlthailandofficial 

5 REASONS TO 
GET CERTIFIED 
WITH ICDL 
1 

CHOOSE YOUR PROFILE 
คุณสามารถเลือกทดสอบ Module  
ท่ีเหมาะสมกับตัวคุณเองมากท่ีสุดได้ 

www.icdlthailand.org 

2 

PROVE YOUR SKILLS  
ตอนนี้คุณมีมาตรฐานสากลท่ีรับรองความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์แล้ว จะรออะไรอยู่ ใส่มันลงไปใน 
resume ของคุณเพื่อขยายโอกาสการท างาน  
และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
3 

BE MORE PRODUCTIVE  
คุณจะคุน้เคยและใชค้อมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างเตม็ทีม่ากขึ้น  

ซึ่งหมายถงึการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
 
4 

STAY RELEVANT  
คุณจะสามารถเรียนรูแ้ละตามทนัเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

ทีพ่ฒันาอยู่เสมอ 
 

5 

MEET THE GLOBAL STANDARD  
เพราะ ICDL เป็นมาตรฐานการรับรองความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีผู้คนท่ัวโลกกว่า 15 ล้านคนไว้วางใจ 

 

จุดเด่นของ ICDL  
✓ เป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลก าไร จากสหภาพยุโรป 
✓ ไม่อิงค่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ ใช้วัดทักษะได้กับเกือบทุกค่าย 

✓ ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกและจากหน่วยงานภาครัฐในหลาย ๆ 
ประเทศ รวมทั้งบรรษัทเอกชนระดับนานาชาติ และหน่วยงานในประเทศไทย 

✓ ได้รับการใช้เป็นระดับนโยบายในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ประเทศ   
✓ มีภาษาไทย  และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ อีกกว่า 42 ภาษา 

✓ เป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับหน่ึงของโลก  
✓ โดยมีการสอบไปแล้วถึง 54 ล้านข้อสอบ 
✓ ใช้อย่างกว้างขวางใน 150 ประเทศทั่วโลก 
✓ การสอบเป็นระบบออนไลน์ ทดสอบทักษะการใช้งานจริง โดยผู้ทดสอบจะต้อง

ท างานบนหน้าจอตามค าสั่งต่าง ๆ เมื่อสอบเสร็จ รู้ผลทันที  
✓ ระบบใช้งานง่าย มีคุณภาพสูง  
✓ สามารถจัดท ารายงานผลให้อย่างละเอียดหลายรูปแบบ  
✓ ผู้ดูแลศูนย์สอบสามารถดูแลได้อย่างสะดวก  
✓ ข้อสอบเป็นระบบ Random มีมากกว่าหน่ึงชุด 
✓ ข้อสอบมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทันต่อโปรแกรมที่มีอยู่ในท้องตลาด   
✓ มีการดูแลตรวจสอบคุณภาพการจัดสอบที่ได้มาตรฐาน 
✓ มีตัวแทนของมูลนิธิที่ดูแลเร่ือง Support ในประเทศไทย  

✓ มีระบบการเรียนรู้ ฝึกอบรม ฝึกฝนทักษะหลายรูปแบบ  
ทั้งแบบการอบรมในห้อง การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบ Online Learning 
รวมทั้งมีหลักสูตร ICDL Train –the-Trainer                                                                                                  

✓ หลักสูตรครอบคลุมต้ังแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับ Advance เหมาะกับ 
การเร่ิมต้นเรียนรู้ การใช้ชีวิตประจ าวัน และการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

✓ หลักสูตรเน้นทักษะการใช้งานจริงที่พิสูจน์แล้วว่าตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

✓ ผู้ที่สอบผ่านวฒุิบัตร จะต้องผ่าน 75% ซ่ึงท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ทีม่ีวุฒิบัตรในมือ

จะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ช่วยเพ่ิมศักยภาพ

ให้กับตนเองและองค์กร 
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THE WORLD’S No.1 
Computer Certification 

ประเทศในยุโรปและนานาประเทศ จัดให้ ICDL เป็น National Qualification Framework ด้าน ICT 
 
 
 

www.icdlthailand.org 

• ICDL ช่วยให้ประเทศในยุโรปก้าวสู่การเป็น e-Government ได้อย่างประสบความส าเร็จ เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน 
• ICDL ช่วยให้ประเทศเกษตรกรรม เช่น ไอร์แลนด์กลายเป็น Digital Hub ของยุโรป 
•  รั ฐบาลสิ งค โปร์ ใ ช้  ICDL ในการพัฒนาแรง งาน  ผ่ านหน่ วยงานภาครั ฐ  Workforce Development Agency (WDA) 
• บริษัทระดับนานาชาติในสิงคโปร์ให้พนักงานผ่านหลักสูตร ICDL ได้แก่ Hitachi, Panasonic, BNP Paribas, Danone, OCBC  
  Bank, DBS Bank, Shangri-la Hotel, Singapore Police Force 
• รัฐบาลเกาหลีใช้ ICDL เป็น Exit Exam ส าหรับนักศึกษา 50 มหาวิทยาลัยและก าลังขยายไปท้ัง 165 มหาวิทยาลัย 
• อินโดนีเซียเตรียมให้ 4,000 โรงเรียนใช้หลักสูตร ICDL สอนท่ีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 80 แห่ง 
• โครงการ National IT Base ของประเทศมาเลเซีย สนับสนุนให้ประชาชนสอบ ICDL โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% 
• UNESCO จัดทุนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ICDL ให้นานาประเทศในแอฟริกา 
• รัฐบาลประเทศกลุ่มอาหรับหลายประเทศใช้ ICDL เป็นมาตรฐานหลักส าหรับข้าราชการท้ังหมด 
• กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ จัดโครงการให้ บุคลากร National Health Service จ านวน 1.3 ล้านคน เข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-learning ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยผลวิจัยพบว่า ICDL สามารถช่วยประหยัดเวลาให้พนักงานได้ถึง 
38 นาทีต่อวันต่อคน และการเรียกใช้ของพนักงาน IT Support ต่อสัปดาห์ ลดลงได้จาก 44% เหลือน้อยกว่า 10% 
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- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในการพัฒนาบุคลากรด้านไอที 

- ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ในการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากรและของครู
ต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

•  
• - เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจัดการทดสอบ ICDL 

ในงาน Thailand STEM Festival 2015 และ 
Software Expo Asia 2016 ที่ผ่านมา 

- มหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ได้ใช้มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ICDL ส าหรับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งวิทยาเขตกรุงเทพ และชลบุรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชมงคล 6 วิทยาเขต  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา  โรงเรียนอ านวยศิลป์  โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury  เป็นต้น 

•  

- จัดการอบรมและการทดสอบ ICDL ให้กับบุคลากร จ านวน 28 คน และนักเรียนจ่า 100 คน

ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  ซึ่งในปัจุบันทางทางโรงเรียนฯ ได้เป็นศูนย์สอบ ICDL และ

ด าเนินการต่อยอดโดยการจัดฝึกอบรมและการทดสอบให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อไป 

•  

- จัดการอบรมและการทดสอบ ICDL ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันทาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด าเนินการต่อยอดโดยการจัดฝึกอบรมและการทดสอบให้กับนักศึกษา

ต่อไป 

•  

- จัดอบรมและจัดสอบ ICDL ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 1,200 คน   

•  
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-  7  เ มษายน 2559  -  มร.  เบ ร็นดัน รอเจอรส์  (H.E.  Mr.  Brendan Rogers) 
เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย พร้อม ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล 
ตัวแทน ICDL Asia ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
สาระส าคัญด้านปฎิ รูปการพัฒนาทักษะไอทีในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล  
ซ่ึงปัจจุบันความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตและ     
การท างานของบุคคลในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานศึกษา 

- 9 มีนาคม 2559 ทาง ICDL แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการจัดท ามาตรฐาน Digital 

Literacy ส าหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (End-Users) เตรียมก าลังคนส าหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชา ชีพ (องค์การมหาชน) ห รือ สคช.  (Thailand 
Professional Qualification Institute (Public Organization): TPQI) 

- 30 พฤศจิกายน 2558  มร. เบร็นดัน รอเจอรส์  (H.E.  Mr.  Brendan Rogers) 
เอกอัครราชทูตไอ ร์แลนด์ประจ าประเทศไทย พร้อม นาย Damian O'sullivan  
ประธานบริหารแห่งมูลนิธิ European Computer Driving License เข้าเยี่ยมคารวะ 
พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญด้านการใช้ ICDL 
ในการยกระดับความสามารถบุคลากรและเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตโดยรวมของ
องค์กร เพิ่มผลผลิตรวมของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ โดยสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลก าลังผลักดัน  

 

 

- 27 พฤษภาคม 2559 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ชมระบบ 
การทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ในงานดิจิทัล ไทยแลนด์ 2016 โดย 
ICDL ได้อยู่ในบริเวณจัดงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนปฏิรูปประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 
4.0 ได้แก่ การพัฒนาก าลังคนเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง Digital Literacy 
(ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จใน 
การไปสู่เป้าหมายดิจิทัล ไทยแลนด์  

 

- 9 กันยายน 2559  ICDL ร่วมลงนามใน MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมเป็นหนึ่งใน
พันธมิต รของ  SIPA Phuket จั ดตั้ งศู นย์  Phuket Smart City Innovation Park กับ
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีท่านรัฐมนตรี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.อุตตม สาวนายน และท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นสักขีพยาน ท้ังนี้ ICDL จะร่วมสร้างและ
พัฒนา Smart people เพื่อ Phuket Smart City ต่อไป 

e   
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- 7 กันยายน 2560  ICDL มาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ได้ร่วมจัดวิทยากรอบรมและจัดการทดสอบประเมินทักษะ Digital 
Literacy มาตรฐานสากลให้กับกลุ่มนักบริหารระดับสูงของส่วนราชการ เป็นกลุ่มแรกใน
โครงการ Digital Literacy ของภาครัฐ โดยเร่ิมต้นต้ังแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป และจะ
ขยายไปสู่ส่วนราชการกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป 

   

 

- 4 กรกฎาคม 2560   ทาง ICDL Thailand ได้จัดการอบรมและประเมินทักษะ 
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ซ่ึงเป็น 
ส่วนหน่ึงของโครงการ Digital Literacy (โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน ก.พ. และสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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- 29 พฤษภาคม 2560  นายวีระศักด์ิ กิติวัฒน์ ท่ีปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ICDL Digital Challenge 
2017” เพ่ือกระตุ้นทักษะความรู้ดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4.0 และเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขัน “ ICDL Digital Challenge 2017” ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ประเทศสิงคโปร์   ณ ห้อง BB 205 ช้ัน 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

   

 

- 24 มกราคม 2560  ทาง ICDL  Thailand ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Professional Qualification 
Institute (Public Organization) TPQI ตามนโยบายไทยแลนด์  4.0  โดยห น่ึ ง ใน
ยุทธศาสตร์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็คือ การพัฒนาก าลังคนและพลเมืองพร้อมสู่เศรษฐกิจและ
สั งคมดิจิทัล  รวมทั้ งส ร้างความมั่นใจว่ าก าลั งคนของไทยจะมีมาตรฐานสากล 
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- 4 กันยายน 2560  รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย  รับมอบใบประกาศนียบัตร การจัดต้ังเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ ด้านทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล ICDL  โดยศูนย์พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและจัดสอบวุฒิบัตร
มาตรฐานสากล ICDL จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาก าลังคนทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัล ไทยแลนด์  4.0 ณ ห้อง IDE Center 

   

 

- 21 กรกฎาคม 2560 นายทัศพันธ์ และน.ส.ปิยะมาศ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
เป็ น ตัวแทน ICDL Thailand ในการแข่ งขั น  ICDL Digital Challenge Asia 2017  
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ไปครอบครอง ในการแข่งขันนานาชาติด้านทักษะ
ความสามารถและการใ ช้เทคโนโลยี ดิจิทัล  “ ICDL Digital Literacy Day 2017”  
ณ Singapore Management University (SMU) 

 

   
 

-  12 กรกฎาคม 2560   ICDL ลงนามความร่วมมือกับ College of Innovative 
Business and Accountancy (CIBA) แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมพัฒนา
ยกระดบัทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
โดย CIBA มุ่งน าหน้าด้าน Digital Marketing และทักษะดิจิทัลส าหรับสายงาน HR ท่ีได้
มาตรฐานสากล ICDL 

   

 

- 8 กันยายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาและประเมินทักษะการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy)  สู่มาตรฐานสากล ICDL ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) และ ICDL  ในความร่วมมือการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)  ณ ห้องอโศก โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 
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- 9 กันยายน 2560 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบความสามารถ
คอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License) ส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ในโครงการ Digital Literacy ของส านกังาน ก.พ. และ สถาบนัคณุวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ห้องประชุมพนัเอกจินดา ณ สงขลา 
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- 11 กันยายน 2560 ส านักงาน ก.พ. และสคช. จัดให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือพฒันาทกัษะดิจิทัล ด้วยระบบการประเมินมาตรฐานสากล ICDL โดยท่านเลขาธิการ 
ส านักงาน ก.พ. นางเมธินี เทพมณี  ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน และได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการท่ีข้าราชการมีทกัษะ Digital Literacy เพ่ือพฒันาสูก่ารเป็นข้าราชการ 
4.0 เป็นท่ีพึง่ให้กบัประชาชนตอ่ไป  ณ ส านกังาน กพ. จ.นนทบุรี 

   

- ระหว่างวันท่ี 21-24 กันยายน 2560 ICDL ได้เปิดบูธในงาน Digital Thailand Big 

Bang 2017 ท่ีชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 เมืองทองธานี เพ่ือร่วมนโยบายขบัเคล่ือนประเทศไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ICDL ได้อยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาก าลังคน 

เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั  ซึง่มีผู้ เข้าร่วมงานสนใจแวะชม และทดลองใช้ระบบออนไลน์
การทดสอบทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ICDL เป็นจ านวนมาก   
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- 6 พฤศจิกายน 2560  รัฐมนตรีกระทรวงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่งประเทศ
ไอร์แลนด์ นายจอห์น ฮัลลิแกน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย 
นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) เข้าเยี่ยม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไอร์แลนด์และประเทศไทย โดยได้แบ่งปันประสบการณ์การปรับเปลี่ยนประเทศ
ไอร์แลนด์สู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของยุโรป ทั้งน้ีทาง ICDL วุฒิบัตรด้าน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาตรฐานสากล จึงมีพันธกิจที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่ประชากร
โลกให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัลที่มาถึงอย่างรวดเร็ว  

 

- 14 พฤศจิกายน 2560  ICDL Thailand เข้า เยี่ยม ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมหารือเร่ืองการพัฒนาก าลังคนพันธุ์
ดิจิทัลทุกระดับ โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาความรู้นับเป็นสิ่ง
ส าคัญขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประเทศไทยจะไม่สามารถพัฒนาเป็น Thailand 4.0 ได้ถ้าคนไม่ได้รับ
การศึกษาด้านดิจิทัลที่ ดีพอ” ทั้งน้ีทาง ICDL Thailand พร้อมที่จะเป็นส่วนหน่ึงที่ ช่วย
ขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0   
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- 14 ธันวาคม 2560  ICDL Thailand ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัจรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
ท่ีได้เข้ารับต าแหน่ง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และรับมอบนโยบายเพ่ือ
ร่วมประสานและสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาก าลังคนทั้งภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ และ
สังคม 

http://www.icdlasia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.icdlthailand.org 

 ICDL IN THAILAND 2018 

- มกราคม 2561  ICDL มาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ได้ร่วมจัดวิทยากรอบรมและจัดการทดสอบประเมินทักษะ Digital 

Literacy มาตรฐานสากลใ ห้กับกลุ่ม บุ คลากร  อ งค์ กา รสุ ร า  กรมสร รพสา มิต 
กระทรวงการคลัง ในโครงการปรับเปล่ียนบุคลากรสู่องค์กรดิจิทัล เตรียมความพร้อม
ขบัเคล่ือนสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ตัง้แตช่่วงวนัท่ี17-19, 22-24 มกราคม 2561   

- 26 กุมภาพันธ์ 2561  ทาง ICDL Thailand ได้จัดทดสอบประเมินทกัษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่บุคลากร ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ(สวทช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างส านกังาน ก.พ. และสถาบนัคณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

- 28 มีนาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็น
ประธานในพิธีรับมอบป้ายศนูย์พฒันาและประเมินทกัษะดิจิทัลมหาวิทยาลยัมหิดล ตาม
มาตรฐาน ICDL (MAHIDOL-ICDL Accredited Test Centre) จาก Ms. Tina Wu: Gen-

eral Manager ICDL Asia เพ่ือยกระดบัศกัยภาพด้านดิจิทลัของนกัศกึษาและบุคลากรให้
พร้อมเข้าสู่การเป็น Digital University ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
ผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ จะช่วยให้มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขบัเคล่ือนประเทศไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
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- 29 มีนาคม 2561 ICDL ได้จดัสมัมนา “Digital Transformation” และ “Digital Skills 

and Future of Workforce” ร่วมกบัสถาบนั U23 (School of Business) ซึง่เป็นศูนย์
พฒันาและประเมินทักษะดิจิทลัมาตรฐานสากล ICDL และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย  ให้แก่บริษัทในสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

- พฤษภาคม 2561 ACIS Professional Center ผู้น าด้านความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาตรฐานสากลน าทีมโดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผนึกก าลงัจบัมือ 
ICDL Thailand ได้รับการจดัตัง้เป็นศนูย์สอบวุฒิบตัรมาตรฐานสากล ICDL ร่วมพฒันา
ก าลงัคนไทยและบุคลากรไทยยคุดิจิทลัไทยแลนด์ 4.0 ให้มีทัง้ความรู้ความเข้าใจและมี
ทกัษะความมัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Security) และทกัษะดิจิทัลท่ี
ส าคญัจ าเป็นสูม่าตรฐานสากล 

ICDL (Thailand) Co., Ltd.  
571 RSU Tower, 9th Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Bangkok 10110 
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- 17 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหิดล สุดยอดมหาวิทยาลยัของประเทศไทย 
เลือกมาตรฐานสากลอันดบั 1 ของโลก ICDL มาพฒันาทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมเรียนรู้และท างานในยุคดิจิทัล มุ่งสู่ Digital 

University ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Security)  

- 16 กรกฎาคม 2561 ICDL ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
นายวรานนท์ ปีติวรรณ พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนายกระดับแรงงานไทยให้มี
ทักษะดิจิทัลได้มาตรฐานสากล ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก 
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- 28 มิถุนายน 2561 ICDL Digital Challenge 2018 รอบคัดเลือกสุดยอดทักษะดิจิทัลประเทศไทยไปแข่งขันระดับภูมิภาค โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย พร้อมแสดงความยินดีและให้ขวัญก าลังใจ
แก่เยาวชนทุกคนและตัวแทนประเทศที่จะไปแข่งขันชิงชัย ICDL ระดับภูมิภาค ในช่วงเช้า เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวยินดีที่เห็นเยาวชนไทย ซ่ึงจะเป็นก าลังส าคัญของชาติ
ต่อไป หันมาต่ืนตัวพัฒนายกระดับดิจิทัลของตนสู่มาตรฐานสากล โดยปีน้ีรอบสุดท้ายมีเยาวชนเข้ารอบ 47 คนจาก 20 กว่าสถาบันการศึกษา ช่วงบ่ายเสวนา  
“การสร้างก าลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ ดังน้ี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน, นางสาวนวลศิริ ไวทยานุวัตติ ผู้อ านวยการ SCB Academy สาย Banking and Foundation, ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ประธาน
คณะท างานกลุ่มอาชีพ E-Learning สภาการศึกษา, ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อ านวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development 
Administrator in Digital Era-DAD), นายพันธ์ุคม แก้วเหมือน กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ไวทัล-ซี คอนซัลต้ิง จ ากัด และนางสาวกฤษฎิ์กัญญา  
กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างก าลังคนไทยยุคใหม่ให้พร้อมสู่การเป็นก าลังคนยุคดิจิทัล 4.0 
“Building The Digital Workforce For Thailand 4.0” ด้วยมาตรฐานสากล 

- 6 กรกฎาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน “การประชุมสรุปผลการ
ด าเนินการและการขยายผลการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ” โดยมีหน่วยงานส าคัญที่ร่วมขับเคลื่อนและด าเนินงานเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี ได้แก่ 
ส านักงาน ก.พ.  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ (TDGA) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ  ICDL Thailand ทั้งน้ี ICDL 
Thailand มีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และน าพาประเทศไทยสู่
ความเป็นผู้น าด้านก าลังคนดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 
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1) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (EIT) 
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) 
3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเขตกรุงเทพ (SPU) 
4) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเขตชลบุรี  
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) 
6) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) 
7) มหาวิทยาลัยราชมงคลลา้นนา วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ (RMUTL) 
8) มหาวิทยาลัยราชมงคลลา้นนา วิทยาลัยเขตตาก 
9) โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (NRS) 
10) โรงเรียนในเครือประภามนตรี 

11) มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) 

12) Professional Training Service (PTS) 

13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (RMUTK) 

14) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) 

15) โรงเรียนนานาชาติอ านวยศิลป์ 

 

23) RMI Consulting and Management Company  
Limited 

24) Digital Edge Co., Ltd. 
25) BIZ PLUZ Co., Ltd. 
26) บริษัท ไอทีดาบส จ ากัด (IT.DABOS CO.,LTD.) 
27) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) 
28) 2 3 Perspective Co., Ltd. 

29) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา (KU SRC) 
 

16)  โรงเรียนอบรมคอมพิวเตอร์นักบริหาร ExecuTrain 
17)  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ 
18)  โรงเรียนบางกอกพัฒนา 
19)  Rasami British International School (RBIS) 
20)  Kwong Chow School 
21)  บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด  (NTC) 
22)  The Enterprise Resources Training (ERT) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทลั 

Digital Literacy Standard 
โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ICDL 

 

ICDL 
Workforce 

Basics

ระดับท่ี 1 การรับรู้และเข้าถึงโลกดิจิทัล
ICDL Computers & Online Basics

Computer Basics

(พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์)

Online Basics 

(พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต)

ระดับท่ี 2 พ้ืนฐานความรู้ทักษะดิจิทัล

ICDL Application Basics

Word Processing Basics

(พื้นฐานงานเอกสารประมวลค า)

Spreadsheet Basics

(พื้นฐานตารางงานค านวณ)

Presentation Basics

(พื้นฐานการน าเสนองาน)

ระดับท่ี 3 การท างานร่วมกันด้วยดิจิทัล

ICDL Digital Collaboration

Online Collaboration

การท างานร่วมกันออนไลน์

Web Editing

(การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล)

IT Security

(การใช้ดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย)
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สังคมดิจิทัล

• เป้าหมายเพ่ือให้คนไทยทุกคนมีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านดิจิทัลเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

• ผลลัพธ์

• สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม

• เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนทุกคนได้รับ
ความรู้ดิจิทัลทั่วถึง

• ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารระหว่าง
บุคคล

• เพื่อให้ประชาชนใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย

เศรษฐกิจดิจิทัล

• เป้าหมายเพ่ือให้แรงงานไทยมีทักษะ
ทางด้านดิจิทัลเพ่ือใช้ส าหรับการท างาน

• ผลลัพธ์

• เพิ่มผลผลิตและก าไรในอุตสาหกรรม

• เพิ่มศักยภาพในการท างานของพนักงาน

• ลดเวลาในการท างาน

• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

• ยกระดับรายได้ของประเทศ

Digital Literacy มาตรฐานสากล พฒันาทุนมนุษย์สู่ดิจทิลัไทยแลนด์ 

www.icdlthailand.org 

กลุ่มเป้าหมาย 

 
ชาวบ้าน 

เกษตรกร 

เกษตร 4.0 

แม่บ้าน 

ผู้สูงอายุ 

ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 
นักศึกษา 

องค์กร/บริษัท 

กลุ่มบุคคล 

ข้าราชการ 4.0 

กลุ่มธุรกิจ SMEs 

กลุ่มธุรกิจ Startups 
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ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ส าหรับครูผูຌสอนละผูຌรียน  
 ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ตัวอยาง 

ส าหรับครูผูຌสอน ชวย฿หຌการสืไอสารระหวางครูกับผูຌรียน กับบุคลากร 
หรือกับครูดຌวยกันองป็นสิไงทีไสะดวก งายดาย ละ
มีประสิทธิภาพมากขึๅน 

- สามารถท างานประสานกันกบัภาย฿นรงรียนหรือกับองค์กร
ภายนอกรงรียนเดຌ 

- ติดตอสืไอสารกับนักรียนดย฿ชຌสืไอออนเลน ์

- บงปันละพัฒนาผนการสอนรวมกับบุคลากรคนอืไนโ เดຌ 
- พัฒนาความป็นมืออาชีพ ละสริมสรຌางความมัไน฿จ฿น 

การท างาน 

ประหยัดวลา฿นการบริหารจัดการงานตางโ - สามารถจัดการขຌอมูลตางโ ของนักรียนเดຌอยางงายดายดย
฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์  

- สามารถรับละตรวจกຌเขผลงานของนกัรียน฿นรูปบบ
อิลใกทรอนิกส ์

- สืไอสารละรายงานพฤติกรรมนักรียน฿หຌกับผูຌปกครองเดຌ 

การท างานมีประสิทธิภาพละประสบผลส ารใจมากขึๅน 

สามารถ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์ทีไมีอยางตใมทีไ ละ
สามารถถายทอดออกมาเดຌอยางหลากหลาย 

- สามารถ฿ชຌวิดีอหรือสืไอมัลติมีดีย พืไอ฿ชຌ฿นการรียนการสอน
มากยิไงขึๅน 

เดຌผลตอบทน฿นการลงทุนดຌานทคนลยี - ผูຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌงานทคนลยีตางโ เดຌอยางตใม
ประสิทธิภาพคุຌมคากับการลงทุน 

 

ส าหรับผูຌรียน พิไมประสิทธิภาพละชองทาง฿นการสืไอสาร หรือ
ท างานรวมกัน 

- สามารถ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสารกับผูຌสอนหรือพืไอนโ  
พืไอท างานหรือครงการรวมกัน 

- สามารถ฿ชຌอีมล์ ขຌอความ ฯลฯ พืไอสืไอสารกับผูຌสอนละ
พืไอนโ 

อ านวยความสะดวก฿นการ฿ชຌครืไองมือตางโ  
พืไอการศึกษา 

- สามารถสงงานทีไหมาะสมดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์เดຌ 
- สามารถน าสนอครงงานเดຌ ละจัดการรียบรียงขຌอมูลเดຌ

ดย Spreadsheets 

อ านวยความสะดวก฿นการขຌาถึงหลงขຌอมูลตางโ - สามารถขຌาถึงหลงขຌอมูลตางโ เดຌอยางหลากหลาย ทีไป็น
ประยชน์฿นการรียนเดຌ 

ขยายขีดความป็นเปเดຌ฿นการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์ - นักรียนสามารถคຌนหาหลงขຌอมูลทีไหลากหลายละ 

มีความนาชืไอถือพืไอสรຌางสรรค์ผลงานทีไนาสน฿จ 

ตรียมพรຌอมส าหรับการ฿ชຌชีวิตละการท างาน - ตรียมความพรຌอม฿นการมีทกัษะทีไป็นทีไตຌองการ฿นการท างาน
฿นอนาคต 

อ านวยความสะดวกละพิไมชองทาง฿นการศึกษา 

หาความรูຌนอกหຌองรียน 

- ขຌาถึงระบบ E-Learning สืไอมัลติมีดีย ละบทรียนอืไนโ  
- สงสริมรงบันดาล฿จ฿นการพัฒนาทักษะดຌาน ICT 

สงสริมทัศนคติทีไดีตอการรียนรูຌตลอดชีวิต - นักรียนมีความคุຌนคย฿นการ฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์฿น 

การรียนรูຌ 
- นักรียนมีอิสระ฿นการคຌนหาละ฿ชຌขຌอมลูจากหลงทีไ

หลากหลาย พืไอสงสริมความขຌา฿จ฿นบทรียนหรือสิไงทีไสน฿จ
ป็นพิศษ 
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ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ส าหรับบุคคล (Individuals) 
 ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ตัวอยาง 

ส าหรับการท างาน สามารถท างานเดຌอยางมีประสิทธิภาพละ 

ประสบผลส ารใจมากขึๅน 

- สามารถท าผลงานเดຌจ านวนมากขึๅนดຌวยวลาทีไนຌอยลง 
- สามารถ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสารเดຌอยางสะดวกสบาย 

ประหยัดวลา ละกຌเขปัญหาทางทคนิคเดຌอง 
สามารถท างานเดຌอยางมีความยืดหยุนมากขึๅน หรือ
สามารถท างานเดຌเมวาจะอยูทีไเหน 

- สามารถท างานเดຌองจากทีไบຌาน หรือทีไอืไนโ  

ขยายอกาสกຌาวหนຌา฿นการท างาน - ป็นรงงานทีไมีทักษะ มีศักยภาพ฿นการท างานมากกวา 

- มีอกาส฿นการกຌาวหนຌา฿นสายงานยิไงขึๅน 

ดึงดูดความสน฿จ฿หຌกับตนองดຌวยคุณสมบัติ
ความสามารถทางทคนลยีคอมพิวตอร์นีๅ 

- นายจຌางจะคาดหวังความสามารถทางคอมพิวตอร์หลานีๅ
จาก฿บสมัครงาน 

- นายจຌางมักตຌองการพนักงานทีไมีทักษะ หรือความสามารถ
ดຌานทคนลยี ทีไจะท า฿หຌองค์กรบรรลุป้าหมายเดຌงายขึๅน 

 

ส าหรับการ฿ชຌชีวิต ราสามารถติดตอสืไอสารละมีปฏิสัมพันธ์กันเดຌ
อยางสะดวกสบายมากขึๅน 

- ติดตอสืไอสารกับพืไอนโ ละครอบครัว 

- สามารถชืไอมตอกับลกสมือนจริงเดຌ ชน ฿นลกสังคม
ออนเลน์ การสรຌางบลใอก การสงอีมล์ 

- มีปฏิสัมพันธ์ระหวางกันดย฿ชຌทคนลยี ชน การสง
ขຌอความ วิดีอคอลล์ การรียนออนเลน์ VoIP  

ราสามารถขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสาร หรือบริการ
ตางโ ทีไป็นประยชน์฿นการ฿ชຌชีวิตเดຌมากขึๅน 

- ท าการซืๅอขายสินคຌาบนลกออนเลน์ 

- จัดการธุรกรรมการงินตางโ 

- ท าหนังสือ รับสงอกสารทางการ หรือคຌนหาขຌอมูลหรือ
บบฟอร์มตางโ กีไยวกับบริการทางภาครัฐเดຌ 

- สามารถขຌาถึงขຌอมูล ขาวสาร฿หมโ เดຌอยางรวดรใว 

สริมสรຌางความมัไน฿จละความสามารถ 

฿นการพัฒนาตนอง฿นการ฿ชຌทคนลยี ละ
ตรียมพรຌอมส าหรับทคนลยีทีไพัฒนาตอเป 

฿นอนาคต 

- สามารถ฿ชຌคอมพิวตอร์ทีไมีเดຌอยางตใมศักยภาพ 

- การจัดการธุรกรรม฿นบຌานท าเดຌงาย฿นรูปบบ
spreadsheets 

- สามารถสรຌางจดหมาย฿นรูปบบทางการเดຌ 
- สามารถขຌาถึงหลงขຌอมูล ขาวสาร ความบันทิงตางโ เดຌ 

ราสามารถศึกษาหาความรูຌทีไป็นประยชน์฿น 

การด านินชีวิตของราเดຌอยางเมหยุดนิไง ละขຌาถึง
หลงขຌอมูลความรูຌเดຌหลากหลายมากยิไงขึๅน 

- สามารถขຌาถึงหลงการรียนรูຌ ละครืไองมือตางโ  
บนลกออนเลน์ 

- สามารถขຌาป็นสวนหนึไง฿นกลุมคนทีไมีความสน฿จ
คลຌายกันบนลกออนเลน์  
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ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ส าหรับนายจຌาง (Employers) 
 ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ตัวอยาง 

ส าหรับนายจຌาง ป็นการพิไมประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ 
การท างานดยภาพรวม 

- ลูกจຌางสามารถสรຌางอกสารทีไมีคุณภาพ ละน าสนอเดຌ
อยางมืออาชีพ 

- ลูกจຌางสามารถ฿ชຌครืไองมือ ละสูตรค านวณตางโ ฿น 

การจัดการขຌอมูลตางโ ทีไซับซຌอนเดຌ 
- ลูกจຌางสามารถสรຌางละดึงขຌอมูลบบฟอร์มหรือรายงาน

ตางโ เดຌอยางรวดรใว (เมจ าป็นตຌองสรຌางขึๅน฿หม) 
- ลูกจຌางสามารถบูรณาการทคนลยี฿นกระบวนการ

ท างานขององค์กรเดຌ  

สามารถติดตอประสานงานภาย฿นละภายนอก
องค์กรเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

- สามารถ฿ชຌอีมล์ ขຌอความดวน หรือ VoIP 

- สามารถสรຌางอกสารละการน าสนองาน 

เดຌอยางมืออาชีพ 

สามารถบรรลุป้าหมายการท างานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน 

- สามารถ฿ชຌ Spreadsheets จัดการขຌอมูลกีไยวกับ
สถานการณ์ตามชวงวลา, งบประมาณ หรือทรัพยากร
ตางโ  

- สามารถสรຌางงานทีไจัดการเดຌทีดียวดยหลายโ คนเดຌ 
สามารถประหยัดวลาละทรัพยากรทีไอาจตຌองสีย
เปอยางเรຌประยชน์ จากการท างานทีไ 
เรຌความสามารถ 

- ประหยัดวลาละงบประมาณลง฿นรืไองกีไยวกับการกຌ
ความขัดขຌองทางทคนิค (ซึไงดยสวน฿หญลຌวป็นปัญหา
ทีไสามารถกຌเขเดຌงาย)  

ลดภาระการท างานอกสาร ธุรกิจ หรือการบริหาร
ลง ดຌวยระบบการท างานทีไมีระบียบบบผน 

- สามารถจัดกใบขຌอมูลตางโ ฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์  
ทีไงายตอการจัดการละ฿ชຌงาน 

- มีการ฿ชຌบบฟอร์มอกสารตางโ  
- มีการกใบขຌอมูลทีไรียบรียงอยางป็นระบียบ จัดการละ

฿ชຌงานเดຌ฿นรูปบบ Spreadsheets 

ท า฿หຌน฿จวาทุกบาททุกสตางค์ทีไคุณลงทุนเปกับทคนลยี฿หมโ ฿นองค์กร จะถูก฿ชຌอยางตใม 

ขีดความสามารถของทคนลยีนัๅนโ 

สริมสรຌางความมัไน฿จละความพึงพอ฿จ฿น 

การท างานของลูกจຌาง (ผลงานอยู฿นระดับ 

นาพึงพอ฿จ) 

- สรຌางผลงานน าสนอเดຌนาสน฿จมากยิไงขึๅน ฿นรูปบบทีไ
หลากหลาย 

- สรຌางผลงานเดຌอยางมีมาตรฐานยิไงขึๅน 

- ลูกจຌาง฿ชຌวลานຌอยลง฿นการท างาน฿หຌส ารใจ 

สงสริม฿หຌลูกจຌางสามารถท างานจากทีไอืไนเดຌ 
นอกจาก฿นส านักงาน 

- ลูกจຌางสามารถท างานเดຌมຌ฿นขณะอยูนอกสถานทีไ 
- ลูกจຌางสามารถท างานเดຌจากทีไบຌานเดຌ 
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ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ส าหรับผูຌวางผนงาน (Policy Makers) 
 ประยชน์ของการมีทักษะทาง ICT ตัวอยาง 

ส าหรับผน 

ดຌานศรษฐกิจ 

การพิไมก าลังการผลิต฿นองค์กร - ท า฿หຌบุคคลสรຌางผลงานเดຌพิไมขึๅน 

- ท า฿หຌการจัดการความรูຌ฿นองค์กรท าเดຌดีขึๅน 

- พิไมก าลังการผลิตดยรวมขององค์กร 

พิไมศักยภาพละประสิทธิภาพ฿นการท างานของรงงาน 

พิไมความสะดวกสบาย฿นการติดตอสืไอสารหรือ
ท างานรวมกันระหวางองค์กร 

- ชวย฿หຌการ B2B หรือ B2C หรือการติดตอสืไอสารระหวาง
ภาครัฐกับประชาชนท าเดຌสะดวกสบายยิไงขึๅน 

- ชวย฿หຌการท าธุรกรรมซืไอขายสินคຌาละบริการท าเดຌ 
งายขึๅน 

การท า฿หຌความตຌองการสินคຌาละบริการดຌาน IT 

พิไมมากขึๅน  
- พลมืองมีความคุຌนคยกับการ฿ชຌระบบออนเลน์  

e-commerce ละพัฒนาระบบ฿นองค์กรพืไอรองรับ 

การลงทุน฿นดຌานทคนลยี 

การสรຌางสรรค์ผลงานเดຌปริมาณมากขึๅน ละมีคุณภาพดียิไงขึๅน 

สริมสรຌางอกาส฿นการพัฒนานวัตกรรม฿หมโ ละ
อกาส฿นการรวมมือทางธุรกิจ 

- ทักษะทาง ICT จะท า฿หຌกิดการวจิัยละ 

การสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿หมโ พิไมมากยิไงขึๅน 

ดึงดดูการลงทุนจากทัๅงภาย฿นประทศ ละจากตางประทศ นืไองจากศักยภาพดຌานการ฿ชຌทคนลยีของ
ประชาชน 

การท า฿หຌบุคลากรรุนดิมยังคงมีศักยภาพ฿นการท าประยชน์ชิงศรษฐกิจ฿หຌกับองค์กรเดຌ 
สงสริมวัฒนธรรมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต ซึไงป็น
สิไงทีไตอบสนองยุคศรษฐกิจหงการรียนรูຌ฿นปัจจุบัน 

- พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จละรงบันดาล฿จ฿นการรียนรูຌ
ละพัฒนาพิไมติม 

- ชวย฿หຌกิดการฝึกอบรมพืไอพัฒนามากยิไงขึๅน 

 

ส าหรับผน 

ดຌานสังคม 

พิไมอกาสการท างานละการจຌางงาน฿นสังคม - ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะทีไป็นทีไตຌองการ 

฿นการจຌางงาน  

สงสริม฿หຌกิดการขຌาถึงขຌอมูล ขาวสาร หรือบริการ
บบอิลใกทรอนิกส์ ละการลกปลีไยนวัฒนธรรม 
องค์ความรูຌ฿นสังคมทีไมีความหลากหลาย 

- ท า฿หຌกิด ขຌอมูลหงสาระขาวสาร ละพลมืองทีไมี
ศักยภาพ 

- พิไมการตดิตอสืไอสารละการมีปฏิสัมพันธ์กันระหวาง
คน฿นสังคม พืไอสงสริมสังคมหงการรยีนรูຌละ
ลกปลีไยนขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌ 

สงสริม฿หຌประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงบริการ
อิลใกทรอนิกส์ของภาครัฐเดຌ  

- ท า฿หຌประชาชนทุกคนมีทักษะทาง ICT ป็นพืๅนฐาน
฿นการด ารงชีวิต พืไอรองรับลกยคุดิจิทัลยุค฿หม 

สริมพลัง฿หຌกับบุคคลทีไดຌอยอกาส ดยการลด
ชองวางความตกตาง฿นสังคม 

- ฿หຌอกาสบุคคลทีไมีความผิดปกติทางรางกาย ผูຌสูงอายุ 
หรือผูຌดຌอยอกาสทีไอยูหางเกล เดຌขຌาถึงหลง
ทรัพยากร การรียนรูຌ การจຌางงาน หรือบริการ
สาธารณสุขเดຌสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน 
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improved health care and early diagnosis, 
increased quality and efficiency of the food 
supply chain, increased health and safety, 
improved reliability and maintenance 
of automotive systems, enhanced 
personal security, criminal detection and 
investigation.

Internet of things (IoT), defined as 
everyday objects which contain embedded 
technology to sense, communicate and 
interact with the environment in which 
they are placed. 

Increasingly these devices are able 
to interact between themselves with the 
aim to improve the quality of our lives; 

We have already reached the point where 
digital technology is employed in every 
aspect of our daily lives. Yet more devices 
employing processors, software and 
connections to mobile networks continue 
to be introduced to further enhance society 
supporting ever greater integration and 
producing vast streams of data.

Background

Factual Evidence
The International Data Corporation (IDC) 
the premier global provider of market 
intelligence predicts there will more 
than 30 billion active devices by 2020 
(1) while the Organisation for Economic 
Co-operation (OECD) estimates that 50 
billion devices could be connected via the 
internet by 2020 (2). 

According to Cisco, the world’s leading 
network equipment supplier, there are 

potentially 1.5 trillion things that could be 
connected to the internet, equivalent to 
about 200 connectable things per person 
in the world today (3). Sensors linked to the 
internet generate a continuous flow of data 
to business applications. 

Effective custody and controlled use of 
the massive volumes of data has become 
one of the greatest challenges facing 
today’s society.

The TRUSTe Consumer Confidence Index 
2014 found that 89 per cent of internet 
users claimed to avoid companies that 
they believe do not protect their privacy 
(4). There has also been a drop in the 
number of British internet users that trust 
companies with their personal information 
online – down from 63 per cent to 55 per 
cent in the last two years (5).

EU aspects
Creation of a Digital Single Market continues to be Commission’s priority in delivering the Digital Agenda for Europe. The 
bulk of the EU currently lags the UK in terms of digital capability; only London (at 7th) makes the world’s top 10 
entrepreneurial ‘hubs’.  The EU is leading a multi-stakeholder partnership, the Grand Coalition for Digital Jobs, to tackle the 
lack of digital skills in Europe and the thousands of unfilled ICT-related vacancies across all industry sectors. The focus is to 
strengthen the entrepreneurial climate and create the right conditions for more entrepreneurs to establish hubs in locations 
like Frankfurt, Berlin, Copenhagen and Estonia.

The EU is calling for greater corporate responsibility and more rigorous reporting of data breaches. The UK government 
needs to be mindful of the need to ensure a safe business environment while allowing online business to thrive.

 The UK government needs to continue to drive for both local entrepreneurial hubs, away from London, to support tech 
start-ups is vital to ensure a balanced workforce with opportunity for all, as well as a progressive role out of the necessary 
national infrastructure to support data communications and broadband.
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DIGITAL SKILLS AND THE FUTURE OF THE WORKPLACE

Key Issues
Automation is driving efficiency in the 
enterprise and industry. This ability to 
automate is extending to complex tasks 
and judgements rather than being limited 
to the production line. Cognitive and 
augmented computing is allowing for more 
consistent decision making in areas previ-
ously regarded as the preserve of only 
highly skilled and educated 
professionals. However, medical diagnosis, 
financial transactions and trading, national 

infrastructure and transport are all being 
transformed by technology.

We will see many jobs becoming 
increasingly commoditised at all levels. For 
example driving becomes a commodity as 
technology and logistics chains become 
more sophisticated: lorry driving or taxi 
driving may soon become obsolete as work 
options. 

Technology has the potential to disrupt 
traditional business models, no one is 

immune or too dominant to feel the impact. 
This represents both an opportunity and 
threat to UK PLC in that we need to make 
sure we continue to raise the bar with 
our digital skills and capability so that our 
economy is balanced through our ability to 
innovate. 

With wearable technology having wider 
adoption, there is going to be much more 
data collected and available that is of a 
much more personal nature. 

BCS Advice

The UK must continue to be the home of 
choice for high growth potential 
technology enterprises through its 
market connection with Europe, its 
investment landscape, favourable tax 
regime for entrepreneurs, high speed 
infrastructure and technology competent 
workforce.
 
We must ensure UK businesses are 
capable of disrupting themselves before 
someone does it to them. This means 
having a highly competent and forward 
thinking workforce both now and in the 
future and Board level understanding of 
the impact of technology. 

Our ability to innovate and improve the 
health, wealth and happiness of citizens 
by the utilisation of the benefits of a 
more connected world (IoT) can only be 
achieved through a highly skilled cyber 
security workforce and cyber savvy 
citizens. 

The UK must be a world renowned 
leader for the principle of respect 
of personal data and online privacy. 
Personal data should remain the 
property of the individual unless they 
choose for it to be used.

It is vital that the roll out of the new 
computing curriculum is supported 
by all stakeholders, Government and 
Business, and ensures we have 
digitally literate citizens and support 
those future innovators who wish to 
study Computer Science.
 
Adult education and skills 
development must concentrate on 
re-skilling those in industries that 
are undergoing change through the 
advancement and adoption of 
technology. 
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AND

BCS is helping to inform debate and provide answers on IT and computer science by 
tapping into the expertise of our members. By bringing our knowledge, resources and 
expertise to bear on public and private policy development we can help ensure that 
any change is always positive. www.bcs.org/policy
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(Digital Skills Gap In The Workplace 2015 –

Burning Glass Technologies & Capital One)


