
การสอบประเมินมาตรฐานสมรรถนะ

ด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ e-Commerce

- ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) -



1
การใช้งาน
พื้นฐาน

2

ระดับ
การประยุกต์

การประเมินมาตรฐานสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ มีระดับการประเมินแบ่งเป็น 2 ระดับ

มาตรฐานสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ e-Commerce Literacy



มาตรฐานสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ e-Commerce Literacy

ประกอบด้วย 7 หน่วยสมรรถนะ

1. ระบุหลักกการใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ

2. วิเคราะห์ตลาด หรือ กลุ่มเป้าหมาย

3. สร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ (Content Marketing)

4. ด าเนินการขายสินค้าและบริการ

5. ด าเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ

6. เลือกวิธีการรับช าระเงินในอีคอมเมิร์ซ

7. อธิบายกฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
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การใช้งาน
พื้นฐาน

ระดับ



มาตรฐานสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ e-Commerce Literacy

ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ

1. เข้าใจตัวแบบการท าธุรกิจเบื้องต้น (Business Model)

2. จัดท าแผนการตลาดออนไลน์

3. สร้างเนื้อหาชั้นสูงเพ่ือประกอบการขายสินค้าและบริการ 

4. จัดท าการส่งเสริมทางการตลาด

5. อธิบายกฎหมายและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

ระดับ
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ระดับ
การประยุกต์



เกณฑ์การผ่านในระดับ 1 , 2
ต้องมีคะแนนต่อหน่วยสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 คะแนน 
และต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกหน่วยสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 คะแนน

โดยมีจ านวนข้อสอบ 
42 ข้อ

ใช้ระยะเวลา 
90 นาที

ระดับ 1

ผู้เข้ารับการประเมินในระดับ 2 
ต้องมีผลการผ่านประเมินในระดับ 1 มาก่อน

โดยมีจ านวนข้อสอบ 
34 ข้อ

ใช้ระยะเวลา 
30 นาที

โดยมีจ านวนข้อสอบ 
76 ข้อ

ใช้ระยะเวลา 
120 นาที

ระดับ 1+2ระดับ 2

กระบวนการประเมินและรับรองสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ



การประเมินบนระบบ Computer Base Test (CBT) ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบเครื่องมือการประเมินสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ

ปรนัย 4 ตัวเลือก1

2 เติมค าในช่องว่าง

เรียงล าดับขั้นตอน

2

3



สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องด าเนินการก่อนเข้ารับการสอบ

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ในรูปแบบไฟล์นามสกุล jpg, png, pdf 
ขนาดไม่เกิน 3 MB เพื่อแนบไฟล์บนเว็บไซต์ลงทะเบียน

2) ลงทะเบียน เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบที่เว็บไซต์ : https://arit.co.th/tpqi-ecommerce/code 
โดยน ารหัสลงทะเบียนที่ได้รับจากโครงการ กรอกลงในช่อง “กรอกรหัสจากเจ้าหน้าที่”

วันที่เข้าสอบ เวลาที่เข้าสอบ รหัสลงทะเบียน

5 สิงหาคม 2564 09.00 - 11.30 น. ecom.1

6 สิงหาคม 2564 09.00 - 11.30 น. ecom.4



ตัวอย่างการรับรองส าเนาเอกสาร



การเตรียมตัวส าหรับการสอบออนไลน์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Desktop เท่านั้น 
(ระบบสอบไม่รองรับการสอบผ่าน Mobile หรือ Tablet)

2) อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ เมาส์ คีย์บอร์ด และกล้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ถ้าม)ี
3) ระบบอินเทอร์เน็ต
4) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 8.1
5) เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
6) โปรแกรม Zoom

หมายเหตุ : กรณีไม่มีกล้องที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้กล้องจากโทรศพัท์มือถือแทนได้



1. ผู้เข้ารับการสอบ ต้องท าการเปิดกล้องตลอดการสอบ

2. ผู้เข้ารับการสอบ ห้ามลุกออกจากที่นั่งจนกว่าจะท าการสอบจนแล้วเสร็จ

3. หลังจากผู้เข้ารับการสอบ ท าการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องแชทใน Zoom

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางหน่วยประเมินก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันที

ระเบียบของการเข้ารับการประเมินสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ



การเข้าระบบประเมินสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
(e-Commerce)



• เปิด Google Chrome
• พิมพ์ URL: www.arit.co.th/lms



1. Login ด้วย Username คือ รหัสบัตร
ประชาชน 13 หลักของผู้เข้าสอบ

2. ส่วน Password ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ทราบ
3. คลิกปุ่ม Log in



ค าชี้แจง
1. ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2
2. ข้อสอบระดับที่ 1 มี 42 ข้อ เวลาท า 90 นาที
3. ข้อสอบระดับที่ 2 มี 28 ข้อ เวลาท า 30 นาที
4. ผู้สอบต้องท าข้อสอบระดับที่ 1 ให้แล้วเสร็จเสยีก่อนจึงจะท า

ข้อสอบระดับที่ 2
5. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ/ผู้คมุสอบอย่างเคร่งครัด 

หากปฏิบัตินอกเหนือจากค าแนะน าในคู่มือ/ผู้คมุสอบ ถือว่า
ผู้สอบทุจริตในการสอบปรับตกทุกกรณี



คลิกเพื่อ
ไปท าข้อสอบข้อที่ต้องการ

คลิก Next page 
เพื่อไปข้อถัดไป

คลิกรูปธงท า
เครื่องหมายเพือ่ตรวจทาน

เวลาที่เหลือในการสอบ



ข้อสอบที่ท าเครื่องหมายว่า 
“ตรวจทาน”

ข้อสอบที่ท าตอบแล้ว

ข้อสอบที่ไม่ได้ตอบ

ค าอธิบายสัญลักษณ์บรเิวณ
Quiz navigation



วิธีท าข้อสอบแบบปรนัย (Multiple Choice)
อ่านโจทย์ > เลือกค าตอบ > คลิก Next page



วิธีท าข้อสอบแบบเติมค า 
ให้คลิกที่ข้อความแล้วลากไป
วางยังต าแหน่งที่ต้องการ >

คลิก Next page



ขอบพระคุณทุกท่าน


