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โครงการสร้างสรรคเ์ยาวชนคนรุ่นใหม่ ผูมี้วินัยใช้ไอซีที   “NETGEN2” 

หลกัการและเหตุผล  

 สบืเนื่องจาก นโยบายรฐับาลทีจ่ะเดนิหน้าน าพาประเทศเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี  2558 จงึจ าเป็นทีจ่ะต้อง

พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยี และสารสนเทศของประชาชนทัว่ประเทศใหม้คีวามพรอ้มทดัเทยีมประเทศอื่นๆ 

ในภูมภิาค รวมทัง้เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคด์า้นเทคโนโลยี และสารสนเทศไดแ้สดงศกัยภาพ

ของตนในเวทรีะดบัชาตมิากขึ้น เพื่อยกระดบัไปสู่มาตรฐานสากลประกอบกบัภายใต้แผนการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน

อย่างทัว่ถึง (USO) ระยะ 5 ปี ได้ก าหนดเป้าหมายในการขยายโครงข่าย OFC ให้ครอบคลุมประชากร 80% ซึ่งจะส่งผลให้

ประชากรมโีอกาสในการเขา้ถงึบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูมากขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นต้องมกีารพฒันาทกัษะ และความรอบรูใ้น

การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศควบคู่ไปอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้  

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
1. เพื่อขยายองคค์วามรู้ดา้นไอทไีปสู่สงัคมไทยครอบคลุมทุกกลุ่ม และขยายวงกว้างมากขึน้จากโครงการเดมิ และยงั

เป็นรากฐานระบบการเรยีนการสอนทางไกลในอนาคตต่อไป 

2. เพื่อยกระดบัความรูข้องคร ูและเยาวชนไทย ใหม้ศีกัยภาพทางดา้นไอท ีพรอ้มกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน  

3. เพื่อสรา้งกระแสความสนใจ และตระหนกัถงึผลดแีละขอ้ควรระวงัในการใชง้านไอซที ี

4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ กสทช ทีต่อ้งการใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ 

5. เพื่อสรา้งระบบงานเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตในโครงการฯ น าไปเผยแพร่ในรปูแบบสือ่ดจิติอลออนไลน์ทัว่ประเทศ 

6. เพื่อปพูืน้ฐานคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานสูก่ลุ่มคร ูและนกัเรยีนทีเ่ป็นก าลงัในการพฒันาประเทศชาตใิหม้ศีกัยภาพสงูสดุ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที ่1 ครอูาจารย ์ของสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ และครูศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก   

กสทช. จ านวนรวม 1,000   คน โดยแบ่งหลกัสตูรการเรยีน ดงันี้ 

 IC3 Certificate  จ านวน 600 คน 

 MOS Certificate  จ านวน 320 คน 

 ACA Certificate  จ านวน 80 คน 

กลุ่มที ่2  นักเรยีน ทีไ่ดร้บัการอบรมจากครู ผ่าน Portal  หรอืระบบการเรยีนการสอน LMS  ทาง www.netgen.in.th

    และผ่านการประเมนิมาตรฐานสมาคมคอมพวิเตอร ์จ านวนรวม  20,000 คน  

กลุ่มที ่3  คดัเลอืกนกัเรยีนทีค่ะแนนสงูสดุ เพื่อสอบใบประกาศนียบตัรมาตรฐานสากล จ านวน  5,000 คน 

http://www.netgen.in.th/
http://www.netgen.in.th/
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 หลกัสตูรของโครงการ 
1. The Internet and Computing Core (IC3) Certificate   

2. Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate      

3. Adobe Certified Associated (ACA) Certificate     

             
หมายเหตุ: ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ www.arit.co.th  หรอื  www.netgen.in.th 

 

ลกัษณะการสอบ 
1. ชุดขอ้สอบมาตรฐานสมาคมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย 

 โจทยข์อ้สอบเป็นแบบ Multiple Choice 

 โจทยข์อ้สอบเป็นภาษาไทย 

 จ านวนขอ้สอบ 45 ขอ้/ โปรแกรม 

 ใชเ้วลาในการสอบประมาณ 60 นาท ี

 ทราบผลการสอบทนัท ี

2. ชุดขอ้สอบมาตรฐานสากล (Certificate) 

 โจทยข์อ้สอบเป็นแบบปฏบิตัจิรงิกบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

 โจทยข์อ้สอบเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 ใชเ้วลาในการสอบประมาณ 50 นาท ี

 ทราบผลการสอบทนัท ี

 กรณีผ่านเกณฑม์าตรฐานสากล จะไดร้บัใบประกาศนียบตัรสากล 

 

   รปูแบบโครงการ 
 ขัน้ตอนท่ี 1  การจดัอบรม และสอบประกาศนียบตัรมาตรฐานสากลให้ครจู านวน 1,000 คน แบ่งเป็น 

 หลกัสตูร IC3 Certificate  จ านวน 600 คน 

 หลกัสตูร MOS Certificate  จ านวน 320 คน 

 หลกัสตูร ACA Certificate  จ านวน 80 คน 

../supatrat/Videos/vdo/MOS%20Movie.flv
http://www.certiport.com/portal/DesktopDefault.aspx?page=common/pagelibrary/adobe_home.html
http://www.netgen.in.th/
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 ขัน้ตอนท่ี 2  การขยายความรูสู้่นักเรียนจ านวน 20,000 คน โดยครท่ีูเข้ารว่มโครงการ แบ่งเป็น 

 ครูทีอ่บรมหลกัสตูร IC3 Certificate จ านวน 600 คน ขยายผลสู่นักเรยีนคนละ 20 คน จ านวน

รวม 12,000 คน 

 ครทูีอ่บรมหลกัสตูร MOS Certificate จ านวน 320 คน ขยายผลสู่นักเรยีนคนละ 20 คน จ านวน

รวม 6,400 คน 

 ครทูีอ่บรมหลกัสตูร ACA Certificate  จ านวน 80 คน ขยายผลสู่นักเรียนคนละ 20 คน 

จ านวนรวม 1,600 คน 

 หมายเหต ุ : ครทูีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถเขา้สู ่ www.netgen.in.th เพื่อดาวน์โหลดเครื่องมอืประกอบการอบรม 

รวมถงึการแนะน านกัเรยีนใหเ้รยีนรูผ้่านวดีโีอสือ่การสอนได้ 

 

 ขัน้ตอนท่ี 3  การประเมินผลความรูข้องนักเรียน 

 ครทูีเ่ขา้ร่วมโครงการ น านกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ คอื คร ู1 คน ต่อนกัเรยีน 20 คน เขา้สูร่ะบบการประเมนิผลผ่าน 

www.netgen.in.th ตามหลกัสตูรทีค่รไูดถ่้ายทอดความรู ้ ซึง่ชุดขอ้สอบประเมนิผลนี้ คอื ชุดขอ้สอบทีอ่อกแบบ และ

ก าหนดมาตรฐานโดยสมาคมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ขัน้ตอนท่ี 4  การคดัเลือกนักเรียนเข้าสอบมาตรฐานสากล 

 นกัเรยีนทีผ่่านการทดสอบดว้ยมาตรฐานสมาคมฯ ทีค่ะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ของครแูต่ละทา่น จะไดร้บัสทิธเิขา้

สอบใบประกาศนียบตัรระดบัสากลเหมอืนคร ู โดยครตูอ้งน านกัเรยีนมาสอบตาม วนั เวลา สถานที ่ ทีท่างสมาคมฯ 

ก าหนด และแจง้ใหท้ราบภายหลงั  

 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การประกาศผล และมอบรางวลั 

 คร ู และนกัเรยีน ทีไ่ดร้บัคะแนนการทดสอบดว้ยใบประกาศนียบตัรมาตรฐานสากล ทีอ่ยู่ในเกณฑก์ารมอบรางวลั จะ

เขา้ร่วมพธิปิีด และมอบรางวลั ซึง่ประกอบดว้ย ทุนการศกึษา โล่หป์ระกาศเกยีรตคิุณ เหรยีญประกาศเกยีรตคิุณ  

 

 

 

 

http://www.netgen.in.th/
http://www.netgen.in.th/
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อบรม+สอบคร ู

1,000 คน 

คร ูICT เลอืกอบรม  

IC
3
 จ านวน 600 คน 

MOS จ านวน 320 คน 

 ACA จ ำนวน 80 คน 

ครขูยายความรูสู้น่กัเรยีน โดยคร ู1 

คน ขยายผลสูน่กัเรยีน 20 คน และ

ครสูามารถใชเ้ครื่องมอื

ประกอบการอบรมบน 

www.netgen.in.th 

ครนู านกัเรยีนประเมนิผล

ดว้ยขอ้สอบมาตรฐาน

สมาคมคอมพวิเตอรฯ์ 

ผ่านทาง 

www.netgen.in.th 

คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่ี

คะแนนสงูสดุ 5 อนัดบั

แรกของครแูต่ละท่าน 

เขา้ทดสอบ Certificate 

ระดบัสากล 

ครพูานกัเรยีนทีผ่่านการคดัเลอืก

เขา้สอบประกาศนียบตัร

มาตรฐานสากลตามวนั สถานที ่

ทีท่างสมาคมฯ ก าหนด 

ประกาศผล และมอบรางวลัส าหรบัคร ู

และนกัเรยีนทีไ่ดร้บัคะแนนการทดสอบ

ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ทุนการศกึษา,โล่ห,์เหรยีญ) 

 

รปูภาพแสดงรปูแบบโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

 
1. ครลูงทะเบยีนการเขา้รว่มโครงการ ผ่าน www.netgen.in.th  เท่านัน้ เพื่อรบั Username การสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

2. การสมคัรเขา้ร่วมโครงการน้ีไมม่คี่าใชจ้่ายในการสมคัร และค่าอบรมพรอ้มชุดขอ้สอบ ทัง้สว่นของคร ูและนกัเรยีน 

3. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และทีพ่กั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบเอง 

4. สามารถเขา้สูร่ะบบการรบัสมคัรไดต้ัง้แต่วนัที ่16 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป 

5. ศกึษารายละเอยีดต่างๆ ของโครงการไดท้ี ่www.netgen.in.th 

 

 

 

 

http://www.netgen.int.h/
http://www.netgen.in.th/
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วนั และสถานท่ี การอบรมคร ู1,000 คน 

 

1. โปรแกรม IC
3
 Certificate Version 2007 – โจทยข์้อสอบเป็นภาษาไทย 

โปรแกรม IC3 Certificate (อบรม 4 วนั) เปิดอบรม 11 แห่ง 

ล าดบั วนัท่ี อาคาร สถานท่ี จงัหวดั 

1 
28 พฤศจกิายน –  

1 ธนัวาคม 2556 
อาคาร SVOA ชัน้ 5 ถ.พระราม3 บรษิทั เออารไ์อท ีจ ากดั กรุงเทพ 

 

2. โปรแกรม IC
3
 Certificate Version 2010 – โจทยข์้อสอบเป็นภาษาองักฤษ 

โปรแกรม IC3 Certificate (อบรม 4 วนั) – เปิดอบรม 4 แห่ง 

ล าดบั วนัท่ี อาคาร สถานท่ี จงัหวดั 

1 14-17 พฤศจกิายน 2556 อาคาร SVOA ชัน้ 5 ถ.พระราม3 บรษิทั เออารไ์อท ีจ ากดั กรุงเทพ 

2 14-15,21-22 ธนัวาคม 2556 อาคาร SVOA ชัน้ 5 ถ.พระราม3 บรษิทั เออารไ์อท ีจ ากดั กรุงเทพ 

 

3. โปรแกรม MOS Certificate Version 2010  – โจทยข์้อสอบเป็นภาษาองักฤษ 

โปรแกรม MOS Certificate (อบรม 3 วนั) – เปิดอบรม 8 แห่ง) 

ล าดบั วนัท่ี อาคาร สถานท่ี จงัหวดั 

1 8-10 พฤศจกิายน 2556 
หอ้งคอมพวิเตอรม์.ปลาย  

อาคารเซนตฟ์รงัซสิ (40 ปี) ชัน้ 1 
โรงเรยีนดาราสมุทร ชลบุร ี

2 8-10 พฤศจกิายน 2556 

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์A อาคาร

ส านกัวทิยบรกิาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชัน้ 3 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน วทิยาเขตนครราชสมีา 
นครราชสมีา 

3 8-10 พฤศจกิายน 2556 
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์210 

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยฯี ชัน้ 2 
มหาวทิยาลยัเนศวร พษิณุโลก 

4 22-24 พฤศจกิายน 2556 อาคาร SVOA ชัน้ 5 ถ.พระราม 3 บรษิทั เออารไ์อท ีจ ากดั กรุงเทพ 
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ก าหนดการอบรม IC3 Certificate จ านวน 4 วนั 

 

วนัท่ี หลกัสูตร 

วนัที ่1 อบรม พรอ้มสอบ Computing Fundamentals 

วนัที ่2 อบรม พรอ้มสอบ Key Applications 

วนัที ่3 อบรม พรอ้มสอบ Living Online 

วนัที ่4 อบรม พรอ้มสอบ Netizen 

 

ก าหนดการอบรม MOS Certificate จ านวน 3 วนั 

 

วนัท่ี หลกัสูตร 

วนัที ่1 อบรม พรอ้มสอบ Microsoft Word 2010 

วนัที ่2 อบรม พรอ้มสอบ Microsoft Excel 2010 

วนัที ่3 อบรม พรอ้มสอบ Microsoft PowerPoint 2010 

 

 

ก าหนดการอบรม ACA Certificate จ านวน 1 วนั 

 

วนัท่ี หลกัสูตร 

วนัที ่1 อบรม พรอ้มสอบ Adobe Photoshop CS5 

 

ส่ิงท่ีได้รบัในการเข้ารว่มโครงการ 

 

 ส าหรบัสถาบนัการศึกษา 

 สถาบนัการศกึษาสามารถน าผลลพัธข์องนกัเรยีนไปเป็นสว่นหนึ่งของการประเมนิมาตรฐานโรงเรยีน ของส านกังาน

รบัรองมาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  

 สถาบนัการศกึษามคีร ูและนกัเรยีนทีผ่่านการอบรม และทดสอบไอท ีดว้ยมาตรฐานสากล 
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ส าหรบัคร ู

 การอบรมโปรแกรม IC3 หรอื  , MOS ,หรอื ACA  

 ชุดขอ้สอบประเมนิทกัษะมาตรฐานสากล IC3 หรอื  , MOS ,หรอื ACA 

 ใบประกาศนียบตัรเขา้รว่มโครงการ Netgen2  

 ใบประกาศนียบตัร IC3 หรอื  , MOS ,หรอื ACA ในกรณีทีส่อบผ่านเกณฑม์าตรฐานสากล 

 หนงัสอืคู่มอืประกอบการอบรม IC3 หรอื  , MOS ,หรอื ACA พรอ้ม CD ไฟลป์ระกอบการสอน 

 สทิธใินการเครื่องมอืประกอบการอบรมผ่าน www.netgen.in.th 

 อาหารว่าง และอาหารกลางวนั ตลอดเวลาของการอบรม และสอบ 

 เสือ้ และ เขม็กลดัของโครงการ Netgen2 

 สทิธใินการรบัรางวลัทุนการศกึษา พรอ้มโล่หป์ระกาศเกยีรตคิณุ ในกรณีทีท่ าคะแนนการทดสอบไดต้ามล าดบั หรอื

เกณฑข์องโครงการ 

 

ส าหรบันักเรียน 

 การไดอ้บรมกบัคร ูทีไ่ดเ้ขา้ร่วมโครงการ NETGEN2 

 การไดเ้รยีนรูผ้่านสือ่ออนไลน์ www.netgen.in.th 

 การไดป้ระเมนิความรูด้ว้ยชุดขอ้สอบประเมนิทกัษะมาตรฐานสากล IC3 หรอื  , MOS ,หรอื ACA  

 การไดป้ระเมนิความรูด้ว้ยชุดขอ้สอบของสมาคมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย 

 ใบประกาศนียบตัรเขา้รว่มโครงการ Netgen2  

 เสือ้โครงการ Netgen2 (เฉพาะในกรณีไดร้บัรางวลั) 

 สทิธใินการรบัทุนการศกึษา พรอ้มโล่หป์ระกาศเกยีรตคิุณ ในกรณีทีท่ าคะแนนการทดสอบสงุสดุ 

 เหรยีญรางวลัการแขง่ขนั แบ่งเป็น  

  คะแนน 80%  เหรยีญทอง 

  คะแนน 70%  เหรยีญเงนิ 

  คะแนน 60%  เหรยีญทองแดง 

 

 

 

http://www.netgen.in.th/
http://www.netgen.in.th/
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ติดต่อสอบถาม 

 

 ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิที ่www.netgen.in.th,  www.arit.co.th 

 ตดิต่อเจา้หน้าที ่

1. คุณวริวรรณ ไพศาลนิธกิุล โทร. 02-6826350-4  ต่อ 521 E-mail: virawanp@ar.co.th 

2. คุณรพพีรรณ  พนัธเ์ลศิ  โทร.02-682-6350-4  ต่อ 523     E-mail: rapeephanp@ar.co.th 

3. คุณภรณี  สริโิภคากร โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 524 E-mail: poranees@ar.co.th 

 เบอร ์Fax: 02-6826355 

 

http://www.netgen.in.th/
http://www.arit.co.th/
mailto:virawanp@ar.co.th
mailto:poranees@ar.co.th

