
คู่ มือการลงทะเ บียนสอบ
    สมรรถนะพื� นฐานทางด้านไอที

ตามมาตราฐาน IC3

จดัทําโดย 
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เป�ดเวบ็เบราวเซอร ์google chrome เข้าสู่เวบ็ไซต์เป�ดเวบ็เบราวเซอร ์google chrome เข้าสู่เวบ็ไซต์
http://www.certiport.comhttp://www.certiport.com

คลิกคลิก    Login/Register Login/Register มมุขวาบนมมุขวาบน

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3



คลิก ลงทะเบียน (Register)คลิก ลงทะเบียน (Register) สําหรบัผูใ้ชใ้หม ่(New User) สําหรบัผูใ้ชใ้หม ่(New User)  

ชอ่ง Preferred language : ชอ่ง Preferred language : เลือกภาษา " English "เลือกภาษา " English "    

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

เลือกภาษา " English "



ชอ่ง Country/Region :ชอ่ง Country/Region : เลือกประเทศ " Thailand " เลือกประเทศ " Thailand "

คลิกติ�กถูก หน้าคําวา่ " I Agree "คลิกติ�กถูก หน้าคําวา่ " I Agree "  

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

 เลือกประเทศ " Thailand "



คลิก ฉันไมใ่ชโ่ปรแกรมอัตโนมัติ หลังจากนั�น คลิก ฉันไมใ่ชโ่ปรแกรมอัตโนมัติ หลังจากนั�น คลิกคลิก    "Next""Next"

ชอ่ง First Name ชอ่ง First Name ระบุชื�อภาษาอังกฤษระบุชื�อภาษาอังกฤษ

ชอ่ง Last Name ชอ่ง Last Name ระบนุามสกลุภาษาอังกฤษระบุนามสกลุภาษาอังกฤษ

ชอ่ง Birthdate ชอ่ง Birthdate ระบุ วนั / เดือน / ป� ค.ศ เกดิระบุ วนั / เดือน / ป� ค.ศ เกดิ  

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3
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ชอ่ง Username (ชื�อผูใ้ชง้าน) ชอ่ง Username (ชื�อผูใ้ชง้าน) ระบเุลขประจําตวัประชาชนระบเุลขประจําตวัประชาชน    

ชอ่ง Password (รหัสผา่น) ชอ่ง Password (รหัสผา่น) ระบ ุวนั/เดือน/ป� พ.ศ เกิดระบ ุวนั/เดือน/ป� พ.ศ เกิด    จาํนวน 8 หลักจาํนวน 8 หลัก  
                                                                                                                                            (เชน่ 01012545 )(เชน่ 01012545 )  

ชอ่ง Confirm password ชอ่ง Confirm password ระบุรหัสผา่นอีกครั�งระบุรหัสผา่นอีกครั�ง เพื�อยืนยัน เพื�อยืนยัน

คําถามกนัลืม เลือกคําถามเเละตอบเป�นภาษาอังกฤษ คําถามกันลืม เลือกคําถามเเละตอบเป�นภาษาอังกฤษ คลิก " Next"คลิก " Next"

ตัวอย่าง คําถามข้อที� 1ตัวอย่าง คําถามข้อที� 1    เกดิที�เมอืงอะไร (ตอบ ชื�อจงัหวดั )เกดิที�เมอืงอะไร (ตอบ ชื�อจงัหวัด )
ตัวอย่าง คําถามข้อที� 2ตัวอย่าง คําถามข้อที� 2    ชื�อมารดาชื�อมารดา                    (ตอบชื�อ มารดา)(ตอบชื�อ มารดา)

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

หมายเหต ุ: คําถาม ข้อที� 1 เเละ ข้อที� 2 ห้ามเลือกคําถามที�ซ�ากนั 
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หมายเหต ุ: Username เเละ Password ระบตุามที�กําหนดเทา่นั�นหมายเหต ุ: Username เเละ Password ระบตุามที�กําหนดเทา่นั�น  

 จาํนวน 13 หลัก 



ชอ่ง Confirm e-mail ระบุอีเมลของนักศึกษาอีกครั�ง เพื�อยืนยันอีเมล

ชอ่ง e-mail ชอ่ง e-mail ระบอีุเมลที�นักศึกษาใชง้านระบุอีเมลที�นักศึกษาใชง้าน

ชอ่ง Studen ID ชอ่ง Studen ID ระบุรหัสประจาํตวันักศึกษา 12 หลักระบรุหัสประจาํตวันักศึกษา 12 หลัก                                                  

 
ชอ่ง Phone ระบหุมายเลขโทรศัพท ์10 หลัก 

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

ระบทุี�อยู่ของมหาวทิยาลัย โดยทาํตามขั�นตอนดังนี�  
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Rajamangala University of Technology Srivijaya
1 Ratchadamnoennok Rd. Boyang Sub-districtLine 1 :

 Muang DistrictLine 2 :

Zip/postal Code : 90000

 SongkhlaCity :
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(ไม่ใส่ S เเละไม่ใส่เครื�องหมาย - )



ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

www.rmutsv.ac.th 

21

20 เข้าสู่เวบ็ไซตม์หาวทิยาลัย www.rmutsv.ac.th เลือก เวอรช์ั�น English 

จะปรากฎหน้าเวบ็ไซตม์หาวทิยาลัย เวอรช์ั�น English (ภาษาอังกฤษ)                 

19คัดลอกที�อยู่มหาวทิยาลัย ไปเพิ�มดังรูปที�        หลังจากนั�น คลิก " Next"

เลื�อนแถบหน้าจอลงมาด้านล่างสุด จะปรากฏที�อยู่มมุซา้ยล่าง 

Line 1 

Line 2 
City Code 
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คลิก Noคลิก No    เลือก " Unemployed "เลือก " Unemployed "

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

คลิก Yesคลิก Yes    เลือก " 1-6 "เลือก " 1-6 "22

23

  คลิกเลือกเพศคลิกเลือกเพศ    Male (ผูช้าย) , Female (ผูห้ญิง) Male (ผูช้าย) , Female (ผูห้ญิง) คลิก " Submit"คลิก " Submit"  24
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คลิกติ�กถูกชอ่ง หน้าคําวา่ Take an exam or prepare for an examคลิกติ�กถูกชอ่ง หน้าคําวา่ Take an exam or prepare for an exam  
หลังจากนั�น คลิก " Next "หลังจากนั�น คลิก " Next " (ขั�นตอนนี�ใชเ้วลารอสักครู)่ (ขั�นตอนนี�ใชเ้วลารอสักครู)่

ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

25

จะปรากฎหน้าจอดังภาพ จะปรากฎหน้าจอดังภาพ คลิก " Next "คลิก " Next "26
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ขั�นตอนการลงทะเบียนสอบสมรรถนะพื�นฐานทางด้านไอท ีตามมาตรฐาน IC3

คลิก " Finish " คลิก " Finish " เพื�อเสรจ็สิ�นขั�นตอนการลงทะเบียนเพื�อเสรจ็สิ�นขั�นตอนการลงทะเบียน27

ระบบจะนํากลับมายังหน้าเวบ็ไซต ์Certiportระบบจะนํากลับมายังหน้าเวบ็ไซต ์Certiport  28

27



ขั�นตอนการตรวจสอบ ชื�อผูใ้ชง้าน เเละรหัสผา่น
หลังการลงทะเบียนสอบ

29
หลังจากระบบนํากลับมายังหน้าเวบ็ไซต ์Certiport ให้ทาํการหลังจากระบบนํากลับมายังหน้าเวบ็ไซต ์Certiport ให้ทาํการ  
คลิก " Logoffคลิก " Logoff    " " เพื�อออกจากระบบเพื�อออกจากระบบ  

30 คลิก Login/Registerคลิก Login/Register เพื�อทดสอบการเข้าสู่ระบบ เพื�อทดสอบการเข้าสู่ระบบ
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ขั�นตอนการตรวจสอบ ชื�อผูใ้ชง้าน เเละรหัสผา่น
หลังการลงทะเบียนสอบ

31 กรอก Username :กรอก Username : ( เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 13 หลัก ) ( เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 13 หลัก )

กรอก Password : กรอก Password : ((    วนั / เดือน / ป� พ.ศ เกดิ 8 หลัก )วนั / เดือน / ป� พ.ศ เกดิ 8 หลัก )

คลิก " Login "คลิก " Login "

32 จะปรากฎหน้าจอเวบ็ไซต ์Certiport เสรจ็สิ�นการตรวจสอบจะปรากฎหน้าจอเวบ็ไซต ์Certiport เสรจ็สิ�นการตรวจสอบ

31



ชอ่งทางการติดต่อ กรณีพบป�ญหาการลงทะเบียน

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

https://arit.rmutsv.ac.th

RMUTSV.ARIT @lhp1366x


