งานบริการวิชาการ
บริการฝกอบรมคอมพิวเตอร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใหบริการ ฝกอบรมคอมพิวเตอร สําหรับ นักศึกษา
ศิษยเกา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยไดรบั การรับรองใหเปนศูนยฝก อบรมคอมพิวเตอร ในโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร
สําหรับขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีหลักสูตรการอบรมตางๆ อาทิ
- การใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
- การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS
- การใชงานโปรแกรม Microsoft Office
- การใชงานโปรแกรมตกแตงภาพ
- การใชงานโปรแกรมออกแบบเว็บไซตและการพัฒนางานมัลติมีเดีย เปนตน
นอกจากนี้ ทางสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการใหบริการหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
เพือ่ การอบรมสัมมนา รวมถึงการบริการใหคาํ ปรึกษา เกีย่ วกับระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ สําหรับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ตองการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอีกดวย

ขั้นตอนการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน

1. สําหรับอาจารยที่ประสงคจะใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรั บการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน
ใหสงบันทึกขอความเรียน “ผูอ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ทราบ โดยระบุวนั เวลา จํานวนนักศึกษา
และโปรแกรมการใชงานที่ตองการ โดยจะตองเปนโปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดซื้อลิขสิทธิ์ไวเรียบรอยแลวเทานั้น
จากนัน้ ผูป ระสานงานจะดําเนินการแจงยืนยันการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหกับอาจารยผูสอนทราบ
2. กรณีตอ งการขอใชงานหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรนอกเหนือตารางในภาคเรียนปกติ อาจารยผสู อน
จะตองสงบันทึกขอความแจงความประสงคลวงหนาประมาณ 1 สัปดาห
3. ขอความร วมมืออาจารยผูสอน แจงใหนักศึกษาทราบถึงระเบียบการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
ความเปนระเบียบ

บริการฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ดังนี้

สําหรับบุคลากรที่ตองการเขารับการอบรมคอมพิวเตอร โดยไมเสียคาใชจาย (Sit-in) มีขั้นตอนการปฏิบัติ

1. สงบันทึกขอความจากหัวหนาหนวยงาน ถึงผูอ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจง
ความประสงคขอเขารับการอบรม โดยระบุชอ่ื หลักสูตร วันและเวลาอบรม โดยสามารถตรวจสอบขอมูลการอบรมไดทาง
http://www.arit.dusit.ac.th
2. ผูป ระสานงานแจงกลับ เพือ่ ยืนยันการเขารับการอบรม ในกรณีทห่ี ลักสูตรทีร่ ะบุสามารถเปดอบรมได
3. เงือ่ นไขในการเขารับการอบรมสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก
- ตองมีเวลาเขารับการอบรม ไมนอยกวา 80% ของเวลาทีใ่ ชในการอบรมทัง้ หมด
- ผูเ ขารับการอบรมตองเตรียมเอกสารประกอบการอบรมมาเอง
- ผูเ ขารับการอบรมจะไมไดรบั วุฒบิ ตั รในการอบรม
- ทางสํานักวิทยบริการฯ จะสงบันทึกแจงผลการอบรมกลับไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการ
อบรม หลังเสร็จสิน้ การอบรม
- ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับบุคลากรทีจ่ ะเขารับการอบรม ไมเกิน 2 ทาน ตอหลักสูตร

การทดสอบมาตรฐานทักษะโปรแกรมชุด Microsoft Office (Microsoft Office of Specialist : MCAS)

(Microsoft Office of Specialist : MCAS) คือ โปรแกรมการสอบ ประกอบดวย Microsoft Office Version
2007 และ 2010 ซึ่งมุงเนนการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหตรงกับความตองการของผูปฏิบัติงาน และความตองการของธุรกิจทุก
อุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศตางๆ กวา 128 ประเทศ พบวา บุคคลที่สามารถสอบผานเกณฑ และ
ไดรับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงา นเพิ่มขึ้น และเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนรวมงาน ลูกคา และ
หัวหนางานและสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อสอบผานสามารถนําไปเทียบโอนในรายวิชาเลือกเสรีได
การทดสอบแบงออกเปน 2 Version ไดแก
1. Microsoft Office 2007 ประกอบดวย
- Using Microsoft® Office Word® 2007
- Using Microsoft® Office Excel® 2007

- Using Microsoft® Office PowerPoint® 2007
- Using Microsoft® Office Outlook® 2007
- Using Microsoft® Office Access® 2007
- Using Microsoft® Office Word® Expert 2007
- Using Microsoft® Office Excel® Expert 2007
2. Microsoft Office 2010 ประกอบดวย

Microsoft Office Specialist (Core)
ทักษะระดับพื้นฐานการใชงาน
โปรแกรม Microsoft Office 2010
ประกอบดวย :

Word 2010
Excel® 2010
PowerPoint® 2010
Access® 2010
Outlook® 2010
SharePoint® 2010

Microsoft Office Expert
Microsoft Office Master
ทักษะระดับ Expert การใชงานโปรแกรม ทักษะระดับ Master การใชงาน
Microsoft Office 2010 ประกอบดวย : โปรแกรม Microsoft Office ผูเขา
ทดสอบจะตองผานการทดสอบ
โปรแกรมบังคับ 3 โปรแกรม และเลือก
สอบอีก 1 โปรแกรม ประกอบดวย :
Word 2010 Expert
Excel® 2010 Expert

โปรแกรมบังคับ
Word 2010 Expert
Excel® 2010 Expert
PowerPoint® 2010
เลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
Access® 2010 หรือ
Outlook® 2010

- ลักษณะการสอบ
การทดสอบมาตรฐานทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชุด Microsoft Office เปนการทดสอบแบบ
ปฏิบตั จิ ริงกับโปรแกรมหนาจอภาพเครือ่ งคอมพิวเตอร ซึ่งเนนที่ผลสําเร็จในการทํางาน เพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตอง และจาก
การศึกษาคนควาของบริษัท ไมโครซอฟท จํากัด ในการจัดทําขอสอบทีเ่ ปนแบบทดสอบทีว่ ดั ผลไดจริง และมีความแมนยําสูง
นั้น จะทําใหผูผานการทดสอบ คือ ผูที่มีทักษะในการปฏิบัติไดจริง และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
- วิธีการสอบ
1. การทดสอบแตละวิชาใชเวลาประมาณ 50 นาที ขอสอบมีประมาณ 17-20 ขอใหญ
2. การสอบจะเปนแบบปฏิบตั ติ อ หนาเครือ่ งคอมพิวเตอร เนนการใชงานไดจริง
3. โจทยคําถามเปนภาษาอังกฤษทุกเวอรชั่น และมีโจทยภาษาไทยเฉพาะเวอรชั่น 2007 เทานั้น

4. โจทยขอสอบเปนลักษณะการสุม (Random)
5. การสอบผานระบบอินเทอรเน็ต
6. เมือ่ ทําการสอบเสร็จสมบูรณจะไดรบั ผลสอบทันที

การใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา ณ อาคาร 11 ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรสาํ หรับนักศึกษา เพือ่ การ
เรียนการสอนในเวลา และนอกเวลา โดยมีระเบียบปฏิบตั ใิ นการใหบริการหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรดงั ตอไปนี้
1. แตงกายชุดนักศึกษาถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือแตงกายดวยชุดสุภาพ
-นักศึกษาหญิง ควรสวมเสื้อมีแขน กระโปรงไมสั้นจนเกินไป รองเทารัดสน และไมสวมกางเกงยีนส
-นักศึกษาชาย แตงกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว รองเทารัดสน และไมสวมกางเกงยีนส
2. กรณีมีการขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรนอกเวลาเรียน นักศึกษาตองแจงเจาหนาที่ดูแล
หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรทเ่ี คาเตอรบริการกอนเขารับบริการทุกครัง้
3. หามนําอาหาร / เครือ่ งดืม่ เขามารับประทานภายในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
4. หามเลนเกมสในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรโดยเด็ดขาด
5. หามสงเสียงดัง รบกวนผูใ ชบริการทานอืน่ ภายในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
6. หามลงโปรแกรมใดๆ กอนไดรบั อนุญาต
7. หามเคลื่อนยายอุปกรณใดๆ ภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร กอนไดรับอนุญาต
8. หามนําอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดมาตอกับระบบไฟฟาภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดย
เด็ดขาด
9. หากอุปกรณใดๆ ภายในหองปฏิบตั ิ การคอมพิวเตอร เกิดการชํารุดหรือ สูญหายโดยพิสูจนไดวาเกิดจาก
การกระทําของผูใชบริการ จะมีมาตรการในการลงโทษผูกระทําความผิดดังตอไปนี้
9.1 กรณีทําอุปกรณชํารุดเสียหาย ตองชําระคาปรับเปน 2 เทาของมูลคาอุปกรณ
9.2 กรณีลักทรัพย จะดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไมมีขอยกเวน
10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสินสวนตัวของ
ผูใชบริการในขณะใชบริการในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอร อาคาร 11 ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท 0-2244-5220, 5226

